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Фокус върху създаването на споделена стойност 

Нашата стратегия за устойчивост се фокусира върху 
непосрещнатите социални и екологични нужди
Чрез целите за устойчивост на BD за 2020 г. ние активно подпомагаме местните и глобалните усилия за справяне 
с предизвикателствата пред здравната индустрия, широката общественост и планетата. Тези цели са разделени в 
четири ключови области: иновация, достъп, ефективност и овластяване.

Безопасност, резултати и 
разходи за здравеопазване

•  Разработване на иновации в ключови 
процеси в областта на здравеопазването, 
като управление на медикаменти и 
лабораторна автоматизация

•  Разработване на иновации и информатика, 
които да позволят управление на 
заболяванията в целия континуум на 
предоставянето на грижи

•  Позволяване на прехода от научни 
изследвания към клинична практика

•  Предоставяне на решения, които подобряват 
безопасността на здравните работници и 
пациентите

Екологично чисти продукти и 
устойчиви операции

• Понижение на емисиите на парникови 
газове

• Елиминиране на приоритетни материали, 
пораждащи безпокойство

•  Минимизиране на отпечатъка върху 
околната среда от производството

•  Ръководене на методология за оценка на 
отговорността на доставчиците

• Подобряване на въздействието на 
жизнения цикъл на продуктите

Здравни грижи при 
популации с ограничени 
ресурси

•  Разработване на иновации с ниска 
себестойност, които да търсят решение 
на водещите причини за смъртност и 
заболеваемост

•  Сътрудничество за подсилване на 
здравната система с водещи агенции и 
неправителствени организации

•  Допълнително разширяване на 
производствените възможности и 
портфолиото с продукти на BD, и 
осигуряване на заетост в развиващите се 
страни

Положителна работна сила и 
общност

•  Повишаване на разнообразието на 
нашата работна сила, най-вече на 
ръководните роли

•  Постигане на безопасност на нашите 
свързани компании, която е най-висока в 
своя клас

•  Стимулиране на социалното въздействие 
и ангажираността на свързаните 
компании чрез доброволчески програми

• Партньорство с нестопански организации 

Научете повече за нашите цели за устойчивост на:  
bd.com/en-us/company/sustainability-at-bd

За BD 
 
BD е една от най-големите глобални компании за медицински технологии в света, която работи за развитието 
на света на здравето чрез подобряване на медицинските открития, диагностиката и предоставянето на грижи. 
Компанията подкрепя героите на първа линия в здравеопазването, като разработва иновативни технологии, 
услуги и решения, които подпомагат напредъка както на клиничната терапия за пациентите, така и на клиничния 
процес за доставчиците на здравни услуги. BD и нейните 65 000 служители работят със страст и ангажираност, 
за да подпомагат подобряването на безопасността и ефективността на процеса на предоставяне на грижи от 
страна на клиницистите, като дават възможност на лабораторните учени да откриват точно заболяванията и 
разширяват възможностите на изследователите при разработването на диагностика и терапия от следващо 
поколение. BD присъства на практика във всяка страна и си партнира с организации по целия свят при справянето 
с някои от най-предизвикателните глобални здравни проблеми. Като работи в тясно сътрудничество със своите 
клиенти BD може да помогне за подобряването на резултатите, понижаването на разходите, повишаването на 
ефективността, подобряването на безопасността и разширяване на достъпа до здравеопазване. През 2017 г. BD 
приветства C. R. Bard и техните продукти в семейството на BD. За допълнителна информация, свързана с BD, моля, 
посетете bd.com. 



6

Система BD Vacutainer® – история на иновацията

70 години по-добри резултати за пациенти и 
професионалисти. 

Благодарим Ви, че се доверихте на марката BD Vacutainer®, с помощта на която 
получавате точна диагностика, която да формира курса на полаганите грижи. 

* Представени са приблизителни данни. Варира по региони по целия свят 7

1947 г.
Йозеф Клайнер изобретява 
Evacutainer – началото на 
пътешествието на системата 
за вземане на кръв BD 
Vacutainer®

2003 г.*
На пазара е 

пусната игла за 
вземане на кръв 
с предварително 

поставен държач BD 
Vacutainer® Eclipse™ 2005 г.

На пазара е пусната 
епруветка BD® P100 и
епруветка PAXgene® Blood 
RNA

2006 г.
На пазара са пуснати 
активираните чрез 
контакт ланцети BD 
Microtainer™

2010 г.
На пазара е 
пусната епруветка 
BD Microtainer® 
MAP EDTA

2013 г.
На пазара е пуснат 
безопасен ланцет BD 
Sentry™

2016 г.
На пазара е пусната 
епруветка за вземане 
на кръв BD Vacutainer® 
Barricor™

2018 г.
Епруветката за кръвна 
ccfDNA PAXgene®

е пусната на пазара

2020 г.
На пазара е пуснат комплект 
за вземане на кръв чрез 
натискане на бутон с 
предварително поставен 
държач BD Vacutainer® 
UltraTouchTM

1950 г.
Първият комплект за 
вземане на кръв за 
еднократна употреба 
е разработен за 
Червения кръст

1952 г.
На пазара е пуснат 
първият микроланцет 
BD (продукти BD 
Unopette™)

1964 г.
На пазара е 
пусната първата 
стъклена 
епруветка  
с хепарин BD 
Vacutainer®

1970 г.
BD открива производствено 
предприятие Sumter, SC

1982 г.
BD отваря 
производствено 
предприятие в 
Плимут, Обединено 
кралство

1988 г.
На пазара е пуснат 

комплект за вземане на 
кръв BD Vacutainer® Safety-

Lok™

1992 г.*
На пазара е 

пуснат ланцет BD 
Microtainer® Safety 

Flow™

1993 г.
На пазара е пуснат 

ланцет  
BD Microtainer® 

Quikheel™  

1999 г.
На пазара е пусната 

игла с предпазител BD 
Vacutainer® Eclipse™

2000 г.*
На пазара е пусната 

цитратна пластмасова 
епруветка  

BD Vacutainer®

2002 г.*
На пазара е пусната епруветка 

с консервант за събиране 
на урина BD Vacutainer® за 

анализ на урина

1975 г.
BD пуска на пазара 
стъклена епруветка 
BD Vacutainer® 

SST™ (епруветка за 
отделяне на серум)

1979 г.
BD Life Sciences - управление 
на проби става собствен 
отдел, наречен Vacutainer 
Systems

1949 г.
Evacutainer  
е патентован

1950 г.
На пазара са пуснати първите 
стъклени епруветки с ЕДТА, за 
Серум и с Оксалат Vacutainer®

1960 г.
BD създава
Broken Bow, 
производствено 
предприятие в 
Небраска

1968 г.
BD пуска на 
пазара прави 
игли за множество 
проби BD 
Vacutainer®

1971 г.
BD пуска на пазара 
епруветки за събиране 
на урина  
BD Vacutainer® 
за култури

1977 г.
На пазара са пуснати 
епруветките BD 
Microtainer®  
за малки проби 1980 г.

На пазара е пусната 
първата стъклена 
епруветка с цитрат  
BD Vacutainer®

1988 г.
BD пуска на 

пазара капачката 
Hemogard™

1990 г.
На пазара са пуснати 

пластмасовите епруветки BD 
Vacutainer® и повечето епруветки 

са сменени с пластмасови

1993 г.
На пазара 
е пусната 

епруветка BD 
Vacutainer® 

CPT™

1997 г.
На пазара е 

пусната епруветка 
BD Vacutainer® 

PPTTM

2000 г.
BD Vacutainer® 

На пазара е пуснат 
разтягащ се турникет без 

съдържание на латекс

2003 г.
На пазара е пуснат 
комплект за вземане на 
кръв чрез натискане на 
бутон BD Vacutainer®

2009 г.
На пазара са пуснати 
епруветки BD® P800

2012 г.
На пазара е 
пусната игла за 
вземане на кръв 
BD Vacutainer® 
Eclipse Signal™

2016 г.
На пазара е пусната игла 
за вземане на кръв с 
оптимизиран дизайн – 
BD Vacutainer® Eclipse 
SignalTM

2016 г.
BD Vacutainer® 
На пазара е пуснат
Комплектът за вземане 
на кръв чрез натискане на 
бутон UltraTouch™

2019 г.
Марката BD Vacutainer®

празнува 70 годишен 
юбилей

2003 г.*
На пазара е пуснато 

устройство за 
трансфер на кръв 

BD Vacutainer® и 
Luer-Lok™ устройство 

за достъп BD 
Vacutainer® (LLAD)

Научете повече на: 

bd.com/ 
70YrsHealthy

Групата решения BD Vacutainer® се фокусира върху осигуряването на диагностична точност, 
интегритет и качество на пробата, безопасна среда за пациента и здравните работници, 
намалена болка за пациента и понижени общи разходи за притежаване.
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Безопасност за пациента
Управление и анализ на проби

Осигуряване на безопасно и точно управление и анализ 
на проба през целия курс на лечение на пациента

Знаете ли, че повечето от лабораторните грешки 
се случват по време на преданалитичната фаза?1

„Най-често извършваната инвазивна 
медицинска процедура създава хаос 
в начина, по който пациентите се 
диагностицират, лекуват и управляват.“ 
Денис Дж. Ърнст, Директор на Центъра за обучение за флеботомия

Голяма част от клиничните решения се основават на 
лабораторни данни. Поради тази причина лабораторните 
грешки оказват значително въздействие върху начините на 
диагностициране и лечение.1 

Около 2/3  
от лабораторните  
грешки се случват  

по време на  
преданалитичната  

фаза 2 

Преданалитична фаза – стъпка по стъпка
Преданалитичните грешки могат да се появят във всяка една стъпка на процеса 

Съхранение Вземане Транспорт Подготовка на пробата Качество на пробата Анализ

Примери за преданалитични грешки

Епруветка с изтекъл 
срок на годност

Непотвърдена 
самоличност 
на пациента

Температурата е извън 
диапазона Неправилен етикет Хемолизирана проба

Неправилно 
центрофугиране

 
 
 

Температура на 
пробата > 25°C

Вземане на пробата 
чрез спринцовка Нестандартно време

Недостатъчен обем на 
пробата Липемия

Лошото качество на пробата води до грешки2, които може да:
> предизвикат ненужно страдание за пациента3 
> окажат въздействие върху клиничните резултати5

> окажат въздействие върху съответствието с регулаторните стандарти

Повечето хора  
преживяват поне  

една диагностична  
грешка в своя  

живот5 

2 дни 
Увеличено средно  
време на престой  

на пациенти  
със замърсени  
хемокултури6

3–12%  
от болничните  

лабораторни грешки  
водят до нежелани  

събития3

Въздействие върху безопасността на пациента чрез максимизиране, подобряване 
и стандартизиране на управлението и анализа на пробите

Максимизиране  
на представянето  
и ефективността  

на  
клиницистите

Подобрена 
диагностична  

точност

Оптимизиране  
и стандартизация  

на работни потоци,  
процеси  

и процедури

Подобряване на 
достъпа до трудни 
вени

По-кратко 
време за 
пълнене

Намаляване 
на болката на 
пациента

По-голяма 
точност на 
лечение

Оптимизиран процес

Подобрена 
стабилност на 

пробата

Подобрена 
проследяемост

Предотвратяване на 
нараняванията от 

убождания

По-бързо време 
за реакция на 

лабораторията

Повишена  
надеждност

По-добро качество  
на пробата

По-малък бактериален 
свръхрастеж

Изчислено е,  
че около  

90%–95%  
от диагностичните  

закъснения са свързани  
с грешка  

в преданалитичната  
фаза 4 

Моля, вижте страница 65 за пълен списък с препратки
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BD Professional Services Портфолио на BD за вземане на проби

Система за вземане 
на венозна кръв BD 

Vacutainer®:  
Пълна гама епруветки 

и устройства за 
достъп до вената, 

които да отговорят на 
изискванията на всяка 

една лаборатория и 
пациент.

Затворена система за 
събиране на урина BD 

Vacutainer®:  
Понижава смесения 

растеж и замърсените 
проби, като по този начин 

пести разходи, време и 
забавяния, свързани с 

диагностика и лечение.

Система за вземане на 
артериална кръв BD:
Предоставя клинично 

превъзходни и 
безопасни решения за 

стандартизиране на 
вземането на артериални 

проби, насочено към 
тестване на панела за 

критични грижи.

Система за вземане 
на капилярна кръв BD 

Microtainer®:  
Цялостно решение, 

проектирано и 
разработено за Вашите 

най-деликатни пациенти.

Иновативни решения 
на BD: 

Специално проектирани, 
за да посрещнат новите 

клинични и диагностични 
нужди.

Портфолиото на BD предоставя цялостна гама от продукти, които повишават безопасността 
на пациента и здравния работник чрез по-добро вземане на проби в преданалитичната фаза

Държач за еднократна 
употреба BD Vacutainer®

Вакуумна система за вземане на кръв BD Vacutainer®

Стерилна вакуумна 
епруветка BD 

Vacutainer® BarricorTM

• С маркировка СЕ, за да отразява съответствието с приложимите  
директиви 

• Възпроизводим обем на вземане на кръв с всяка епруветка, която е с 
предварително определен вакум

• Широка гама от добавки за стабилизиране на повечето кръвни компоненти
•Безопасното затваряне  BD HemogardTM осигурява оптимална защита за 

потребителите спрямо експозицията на кръв
• Стерилните епруветка и игла гарантират липса на микробиологично 

замърсяване на пробите
• Широк набор от етикети, които да гарантират проследяемост на взетите 

проби от пациентите

Комплект за вземане на кръв чрез 
натискане на бутон BD Vacutainer® 
UltraTouchTM – обезопасена игла с 

активиране във вена

Предпазен клапан  
за многократно вземане  

на проби

Игла за вземане на кръв  
BD Vacutainer® EclipseTM SignalTM – 

обезопасена игла за вземане  
на проба от венозна кръв

Системата за вземане на кръв BD Vacutainer® е затворена вакумна система , която се състои 
от епруветки, игли и държачи BD Vacutainer® , които се използват заедно, като система, за 
вземането на венозна кръв.

Електронно 
обучение

Методологии за подобряване на качеството

Подкрепа при управление на качеството

BD Accrediworld

Обучение на място

Преданалитична проверка на качеството (PAQC)

Помощ за клиенти и отстраняване на проблеми

Научна документация

Комуникационна подкрепа

Безопасност за пациента

Комплект от услуги, които ще Ви помогнат да постигнете своите ключови цели за 
представяне

Голяма част от медицинските диагнози се основават на резултатите от лабораторните изследвания¹.

Над 60% от лабораторните грешки се случват по време на преданалитичната фаза² и около 24% от тези грешки 
могат да окажат отрицателно въздействие върху грижата за пациента

Попитайте Вашия местен представител на BD за допълнителна информация и каталог на BD Services, който е наличен  
при заявка.

Моля, вижте страница 65 за пълен списък с препратки
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Към решение за цялостно управление на процеса на изследване:  
Цифрова платформа BD-Inpeco

Решението BD-Inpeco е: 

Постоянното подобряване на ефикасността и ефективността в съответствие 
с растящото търсене и фиксираните или понижаващи се ресурси е от 
решаващо значение за бъдещето на лабораторната медицина. Въпреки 
множеството прилики с промишлените процеси, целта на лабораторната 
медицина е значително по-различна поради разнообразието на 
предоставените резултати, които са изключително важни за континуума на 
здравеопазването, тъй като всеки пациент е уникален.

Ако бъдат ремоделирани правилно, много промишлени стратегии могат 
да бъдат приложени към процесите в лабораторната медицина, за да се 
справят с повишаващите се предизвикателства „да се постигнат повече и 
по-добри резултати с по-малко ресурси", без да е необходима промяна на 
мисията на лабораторията.

BD и Inpeco обединяват своите усилия, за да предоставят на Вашата 
организация най-съвременна система за наблюдение на преданалитичния 
процес, която може да бъде основа за въвеждането на програми за 
непрекъснато усъвършенстване. Заинтересованите страни в цялата 
верига на процеса ще имат детайлна видимост на съответните показатели. 
Технологията за автоматизирано събиране на данните попълва 
персонализируеми табла и едновременно с това ръководи изпълнението на 
процеса, като избягва човешките грешки и записва събитията.

Мащабируемо, като позволява 
разширение или свиване в съответствие 
с нуждите на процеса и може да 
предостави резултати, съответстващи на 
инвестираните ресурси.

Устойчиво, така че то да гарантира и 
измерва баланса между постигнатите 
резултати и инвестираните ресурси. 

Съставено от хардуерни и софтуерни 
компоненти, разпределени там, където се 
извършва процеса на вземане на проби. След 
това системата се координира и контролира чрез 
свързаност на всяка станция.

Адаптивна, за да отрази средата, в която работи, 
и да може да бъде интегрирана в хостинг 
средата.

Отворена, позволяваща множество връзки 
за събиране на данни от други системи с цел 
генериране на информация, на чиято основа 
могат да бъдат предприети действия.

Правилен 
пациент

Медицински сестри  
и флеботомисти 

Лаборатория Пациент 

Правилно 
управление

Правилна  
проба

Правилно  
време

Lean и Six Sigma 
Подходи за оптимизация на процеса, 

които имат потенциал да осигурят 
подобрена производителност на 
процеса в рамките, наложени от 

наличността на ограничени ресурси. 
Основното при прилагането  

на тези стратегии е възможността  
за измерване на  

производителността  
на процеса.

+
+

Насока и подкрепа на процеса
Основен фокус върху пациента

Наблюдение на процеса
Информация, на базата на 

която могат да се предприемат 
действия

Безопасност чрез стабилна 
идентификация

Надеждни диагностични резултати

Екстрааналитична 
фаза

Цифрова платформа 
BD-Inpeco

Свържете се с Вашия местен представител на BD, за да започнете своето пътешествие към по-ефективен и 
надежден процес на събиране на проби, който ще окаже въздействие върху всички по веригата на целия 
процес на изпитване:

Безопасност  
на  

процеса

Продуктивност

Човешки  
грешки

Разходи за  
процеса

Съответствие

Интеграция  
на процеса

Надеждност  
на процеса

Оптимизиране

Six Sigma

Постоянно подобрение

Процес Цели

Управление

Безопасност за пациента

Моля, вижте страница 65 за пълен списък с препратки



1514

Безопасност за пациента

Решение за управление на инфекции на кръвта: позволяващо по-добро 
управление на проби и диагностика по цялата аналитична пътека 

Защо обемът на хемокултурата е важен за установяване на патогени.5

84%  
от флаконите за  

кръв НЕ се пълнят  
оптимално7

Недопълването  
води до ниско  
отчитане на  
бактериите9

Обемът на  
пробата е критичен9,10 
Препълването може  

да доведе до  
фалшиви  

положителни  
резултати11 

Обемът на взетата  
кръв е единственият 

най-важен фактор при 
установяване  

на причинителя8

Комбинацията от 
BD BACTEC™ Plus 
аеробна и литична 
анаеробна среда 
намалява времето за 
позитивиране, което 
води до намалена 
продължителност на 
престоя и значително 
подобрение в нивата 
на смъртност13

Информационното решение  
BD Synapsys™ е трансформационна 
информационна платформа, 
предоставяща сигурна свързаност, 
интегрирани работни потоци  
и действаща информация при 
поискване, достъпни по всяко 
време и на всяко място.

Чрез анализ в реално време, 
достъпен чрез ED, се измерват 
и ръководят усилията за 
непрекъснато подобрение  
в практиките за вземане на кръв 
с цел въздействие върху времето 
за изпълнение, ускоряване на 
вземането на решение, подобряване 
на продуктивността и улесняване на 
съответствието.

Доказана технология  
за безопасност на здравния 
работник12

Моля, вижте страница 65 за пълния списък с препратки, използвани на страници 14 и 15

Субкултура

Анализ на 
проба

Тестване на 
антимикробна 
чувствителност

Проследяване

Хемокултура

4 4

Резултати

Идентификация

Управление  
на инфекции  

на кръвта

Пр
ед

аналитична  

           Аналитична

Постаналитична

Преданалитична 
проверка на 
качеството

Безопасност 
за здравните 

работници

Комфорт за 
пациента

Комплектът за вземане  
на кръв чрез натискане  
на бутон BD Vacutainer® 
UltraTouch™ може  
да покаже подобрения  
в обема на пробата  
и времето за нейното  
вземане3

Време и 
ефективност

BD надгражда върху своя преданалитичен опит, за да предложи ефективно аналитично и постаналитично решение 
за управление на инфекции на кръвта, включващо както клинични, така и технически елементи, които повишават 
стойността за клиентите по света.

Решението на BD за управление на инфекциите на кръвта осигурява по-добро преживяване за пациентите  
и потребителите на мястото на вземане на пробата,1, 2 оптимизира обема на пробата за точна диагностика,3 улеснява 
тестването при леглото на болния, за по-ранно вземане на решения4 и диагностичен работен поток с микробиологична 
информатика.

Ние работим в ключови области, за да увеличим в максимална степен Вашето клинично представяне и ефективност,  
да подобрим диагностичната точност и своевременност и да оптимизиране и стандартизираме работните потоци, 
процеси и процедури.

За целите на изолирането на патогенни микроби е доказано, че обемът взета кръв е най-важната променлива при 
възрастни пациенти с бактериемия и фунгемия. Доказано е, че увеличението на обема кръв от 20 на 40 mL (от 2 на  
4 флакона с хемокултура) за култура, повишава диагностичните възможности с до 19%, а увеличение от между  
40 и 60 mL води до допълнително увеличение от 10% (едновременно или в серия от проби)6 в рамките на 24 часа6. 
Освен това правилният обем във всеки флакон с хемокултура със сигурност ще подобри диагностичните резултати 7-12  
и като цяло осигурява по-високо клинично въздействие по цялата клинична пътека.

Ла
бо

ра
то

рн
а 

ин
фо

рм
ат

ик
а 

 
 

 
 Обучение

 
 

 

 
Професионални услуги  

 

 

 
Те

хн
ич

ес
ки

 у
сл

уг
и

Подобряване на 
преживяването  
на пациента 
и успешна 
венепункция1 при 
пациенти с аномалии 
в развитието на 
вените и при  
деца2

Малкото пространство, необходимо за 
разполагане на инструмента BD BACTEC™ FX40, 
позволява инкубиране на място, което скъсява 
времето за получаване на микробиологичен 
резултат4 и подпомага оптималното 
управление на пациента както с по-бързи 
резултати, така и с лечение. 
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Преглед на решениетоСофтуерът BD Widerlab™ TII – време и температура

BD Widerlab™ TII – време и температура проследява 
времето и температурата по време на транспорт

BD Widerlab™ TII – време и температура проследява времето и температурата в 
предварително зададени времеви интервали. То е високо автоматизирано решение, 
което не изисква намеса от здравните работници. То помага да се намали честотата 
на преданалитичните грешки, гарантира безопасността на пациента и подобрява 
ефективността.

Това решение използва технология за радиочестотна идентификация за наблюдение 
на температурата в предварително определени интервали от момента на 
експедиране на пробата до нейното получаване

То може да бъде напълно адаптирано в съответствие с работния поток на 
лабораторията. BD разбира преданалитичните процеси и си партнира с клинични 
лаборатории в цяла Европа.

Оптимизира Вашия 
работен поток  
за намалено време 
за лабораторна 
работа и по-малко 
време за обработка

предоставя 
автоматизирани  
и бързи 
актуализации, 
свързани с времето  
и температурата  
на пробата

Прецизно 
мониторира 
температурата  
и времето по време 
на транспорт  
на пробата

Няколко места на 
събиране

Точно измерване 
на време и 

температура

Измерва 
температурата, 
за да  
Ви помогне 
да изпълните 
изискванията 
за съответствие

Места за вземане  
на проби

В движение Клинична  
лаборатория

Голям капацитет на паметта
Автоматизирано изтегляне на 

данни
Персонализирани отчети в Excel 

или PDF формат 
Данните се съхраняват на Вашия 

сървър

Антена

Идентификация 
на RFID етикет и 
на транспортна 

кутия

Приемник на 
сигналa

Приспособим към 
лабораторните работни 

потоци

RFID 
етикет

RFID 
етикет

RFID 
етикет

RFID 
етикет

ПРАВИЛНОТО 
вземане на 

проби... 

... с ПРАВИЛНИЯ 
транспорт...

...в 
ПРАВИЛНОТО 

време...

...при 
ПРАВИЛНАТА 
температура...

...за 
ПРАВИЛНИЯ 

анализ.

Софтуер на 
BD

• Напълно автоматизиран процес
• Семпъл и лесен монтаж
• Ограничени ИТ нужди
• Персонализирано решение

RFID 
етикет

RFID 
етикет

Антена

Приемник 
на сигналa

Център за вземане 
на проби

Център за вземане 
на проби

Лаборатория

Софтуер  
на BD
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Вземане на проба на венозна кръв Вземане на проба на венозна кръв 
Заявка за вземане и обработка на проба

BD BACTECTM  среда

От позицията на лидер при вземането на кръв и 
хемокултури за повече от 40 години, BD предлага на 
клиницистите и микробиологичните лаборатории 
уникална, ненадмината гама от решения, предоставящи:

• Безопасно вземане и транспорт на проби

• Съвместими, високопроизводителни диагностични 
системи

• Инструменти за активно докладване в реално време

• Висококачествено обучение и подкрепа

Системи за хемокултури

Кат. № Обем на изтегляне (mL) Размер (mm)

442017 BD BactecTM пластмасови флакони с Mycosis Ic/F култура 50 флакона

442020 BD BactecTM пластмасови Bactec подложки Plus/F 50 флакона

442021 BD BactecTM пластмасови флакони с Lytic/10 Anaerobic/F култура 50 флакона

442022 BD BactecTM пластмасови флакони с Bactec Plus Anaerobic/F култура 50 флакона

442023 BD BactecTM пластмасови флакони с Bactec Plus Aerobic/F култура 50 флакона

442027 BD BactecTM стандартни флакони/10 Aerobic/F култура 50 флакона

442288 BD BactecTM стъклени флакони за Myco/F Lytic култура (за микобактериална 
употреба) 50 флакона

Ред на 
вземане1

Цветови 
код Тип на епруветка Препоръчителни 

обръщания
Време за 
съсирване Условия за центрофугиране

Коагулация Натриев цитрат, пластмаса 3-4 n/a 2000-2500 g (RCF) за 10-15 мин. при 18-25 °C2 

или 3000 g (RCF) за 5 мин. за някои изследвания4 

Серум

Серум с активатор на съсирване (силиконови 
частици) 5-6 60 мин. >1300 g (RCF) за 10 мин. при 18-25 °C 

или 3000 g (RCF) за 5 мин. за някои изследвания4

Серум тромбин 5-6 5 мин. >1300 g (RCF) за 10 мин. при 18-25 °C

BD RSTTM (Серум тромбин с гел) 5-6 5 мин. 4000 g (RCF) за 3 мин. или 2000 g (RCF) за 4 мин. или има 
налични и алтернативни условия на центрофугиране3,4

BD SST™ II Advance (серум с гел) 6 30 мин. 1300-2000 g (RCF) за 10 мин. или  
3000 g (RCF) за 5 мин. при 18-25 °C3 

Хепарин

BD BarricorTM 8-10 n/a 4000 g (RCF) за 3 мин. или има налични и алтернативни 
условия на центрофугиране3,4

Литиев и натриев хепарин 8-10 n/a >1300 g (RCF) за 10 мин. при 18-25 °C 
или 3000 g (RCF) за 5 мин. за някои изследвания4

BD PST™ II (плазма с гел) 8-10 n/a 1300-2000 g (RCF) за 10 мин. или има налични и 
алтернативни условия на центрофугиране3,4

Хематология ЕДТА 8-10 n/a >1300 g (RCF) за 10 мин. при 18-25 °C

Нуклеинова 
киселина PAXgene® DNA 8-10 n/a n/a

Кръстосано 
съвпадение Съхранение на кръв 8-10 n/a >1300 g (RCF) за 10 мин. при 18-25 °C

PPT BD PPT™ ЕДТА с гел 8-10 n/a 1100 g (RCF) за 10 мин. при 18-25 °C

Глюкоза Глюкоза 8-10 n/a >1300 g (RCF) за 10 мин. при 18-25 °C 
или 3000 g (RCF) за 5 мин. за някои изследвания4

Цитрат

Натриев цитрат, СУЕ, стъкло 8-10 n/a n/a

ACD 8-10 n/a n/a

Микроелементи

Микроелементи с ЕДТА 8-10 n/a >1300 g (RCF) за 10 мин. при 18-25 °C

Серум с микроелементи с активатор  
на съсирване (силиконови частици) 5-6 60 мин. >1300 g (RCF) за 10 мин. при 18-25 °C

PBMC BD CPT™ Натриев цитрат и натриев хепарин 8-10 n/a Цитратна епруветка 1500 g (RCF) за 20 мин. при 18-25 °C
Хепаринова епруветка 1500 g (RCF) за 15 мин. при 18-25 °C

Пептиди BD™ P800 8-10 n/a >1300 g (RCF) за 20 мин. при 18-25 °C (8,5 mL епруветка) 
или за 10 мин. при 18-25 °C (2,0 mL епруветка)

Белтъци BD™ P100 8-10 n/a 2500 g (RCF) за 20 мин. при 18-25 °C (8,5 mL епруветка) или 
3000 g (RCF) за 10 мин. при 18-25 °C (2,0 mL епруветка)

Циркулираща, 
безклетъчна ДНК Епруветка PAXgene® Blood ccfDNA 8 n/a

1900 g (RCF) за 15 мин. при 15-25 °C за 
допълнително пречистване на проби, вж. Ръководство за 
употреба

Нуклеинова 
киселина Епруветка PAXgene® Blood RNA 8-10 n/a n/a

Ред на 
вземане1

Цветови 
код Тип на епруветка

ИЛИ

Ред на 
вземане1

Цветови 
код Тип на епруветка

Епруветка за 
изхвърляне

EST или друга подходяща 
епруветка* Хемокултура

Аеробна бутилка за хемокултура

Анаеробна бутилка за хемокултура

* Не е необходима епруветка за изхвърляне преди вземане на кръв за бутилки за анаеробна и аеробна хемокултура. 
n/a = не е приложимо 
Не е включено времето за ускорение и забавяне на центрофугата, като това време трябва да се добави към описаното по-горе време. За фиксирани ъглови ротори може да е необходимо по-дълго време за 
центрофугиране за оптимално развитие на геловата бариера.

1. Последователност за вземане на проби според Института за клинични и лабораторни стандарти (CLSI): Вземане на венозна кръв за диагностика, 7-мо издание, документ на CLSI GP41-Ed7 (ISBN 
1-56238-812-6). Институт за клинични и лабораторни стандарти (Clinical and Laboratory Standards Institute), 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Пенсилвания 19087-1898 САЩ, 2017 г.

2. Бедна на тромбоцити плазма (<10,000 Plt/µL)
3. Бяла книга на BDVS7228: Ефективност на епруветки BD Vacutainer® SST™ II Advance при време на центрофугиране от четири и пет минути, 2004 г.
4. Бяла книга на BDVS9387-OUS: Оценка на унифицирани условия за центрофугиране за гама епруветки за вземане на кръв BD Vacutainer®, 2018 г.
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Вземане на проба за венозна кръв
Коагулационен анализ

Натриев цитрат

Тринатриевият цитрат се използва като антикоагулант 
за изследвания на коагулация. Той действа като 
антикоагулант, като образува комплекси с метални йони 
като калций, като по този начин инхибира коагулационната 
каскада. Антикоагулацията с тринатриев цитрат е 
обратима.

Цитратните епруветки BD Vacutainer® съдържат буфериран 
тринатриев цитрат, в съответствие с препоръките:

•  0,105 M или 0,109 M буфериран разтвор на тринатриев 
цитрат, еквивалентен на 3,2% тринатриев цитрат

•  0,129 M буфериран разтвор на тринатриев цитрат, 
еквивалентен на 3,8% тринатриев цитрат

Съотношението кръв към добавка е 9:1.

Цитратните епруветки BD Vacutainer® са подходящи  
и за извършването на специализирани тестови процедури, 
като анализ на функция на тромбоцити PFA-100®*. 

Маркировка за линия за пълнене

Значението на правилното съотношение на кръв към 
добавка за пробите за коагулация е добре документирано. 
За извършването на правилен анализ на коагулацията, 
количеството на напълване е критично. Всички 
Пластмасови епруветки за коагулация BD Vacutainer® 
имат маркировка, обозначаваща минималното ниво на 
напълване.

Стъклени епруветки

Всички стъклени епруветки за коагулация BD Vacutainer® са 
със силиконово покритие, за да се минимизира контактното 
активиране. 

Цитратни пластмасови епруветки BD Vacutainer®  
(PET/PP)

Пластмасовите цитратни епруветки, изработени от 
полиетилен терефталат (PET) и полипропилен (PP),  
са с иновативна геометрия на епруветките, която 
минимизира празното пространство в епруветката  
и свързаното с това активиране на тромбоцитите  
за оптимизиране на мониторирането на активираното 
парциално тромбопластиново време (APTT) при пациенти 
на нефракциониран хепарин.

Цитратните епруветки BD Vacutainer® съчетават следните 
предимства:

•  Клинично еквивалентно представяне спрямо познатия 
глобален „златен стандарт“: 4,5 mL BD Vacutainer® 
стъклена епруветка с буфериран цитрат1,2.

•  Клинично доказано в многоцентрови клинични 
изпитвания за тестване на коагулация във всички 
популации пациенти.

•  Оценявани с най-широко използваните системи  
за анализ на коагулация. 

* PFA-100 също така е регистрирана търговска марка на Siemens.

1. BD реф. VS5936: Оценка на епруветки с натриев цитрат за коагулация BD Vacutainer® Plus 2,7 и 1,8mL с помощта на анализатор ELECTRA 1400cTM. BD, Franklin Lakes, NJ, САЩ, 2004
2. BD реф. VS5966: Оценка на пластмасови 0,109M BD Vacutainer® Plus и 0,105M BD Vacutainer® стъклени епруветки с натриев цитрат за PT и APTT чрез анализатор Sysmex CA - 1500. BD, Franklin Lakes, NJ, 

САЩ, 2002
3. BD реф. VS9396: Сравнение на епруветки с натриев цитрат BD Vacutainer® с две формулации с гумен стопер за PT/INT, APTT, и Anti-Xa. BD, Franklin Lakes, NJ, САЩ, 2020 
4. BD реф. VS9395: Сравнение на епруветки с натриев цитрат BD Vacutainer® с две формулации с гумен стопер за PT/INT. BD, Franklin Lakes, NJ, САЩ, 2020 

*Според насоките на 
CLSI, декември 2010 г., 
Док. GP39-A6 (заменя 
H01-A6) 

Маркер за обем на изпълване  
за пластмасова цитратна епруветка 
BD Vacutainer®

Максимално 
изпълване*

1,8 mL 
епруветка  
за вземане 
13 mm x 75 mm 
пълно изпълване

2,7 mL 
епруветка  
за вземане 

13 mm x 75 mm 
пълно изпълване

Индикатор  
за минимално 

изпълване

Забележка: Количеството 
взета кръв във вакумните 
епруветки е различно  
в зависимост от надморската 
височина, околната 
температура, барометричното 
налягане, възраст на 
епруветката, налягане във 
вената и техника на вземане.

Вземане на проба за венозна кръв
Коагулационен анализ

Цитратни епруветки BD Vacutainer®

Всички епруветки се доставят в кутии по 100 броя/ кашони от по 1.000.

Условия за центрофугиране

За коагулационен анализ от цитрираната кръв могат да 
бъдат получени различни спецификации на плазмата: 

•  Богата на тромбоцити плазма: 
150-200 g за 5 минути при 18-25°C

•  Бедна на тромбоцити плазма:  
Пластмасови епруветки: 2000-2500 g за 10-15 минути 
при 18-25°C 
Стъклени епруветки: 1500 g за 15 минути при 18-25°C

•  Плазма без наличие на тромбоцити: 
> 3000 g за 15-30 минути при 18-25°C

BD препоръчва стъклените епруветки да не бъдат 
центрофугирани при повече от 2200 g с летящ ротор  
(за ротор с фиксиран ъгъл не повече от 1300g).

Кат. № Обем на 
изтегляне (mL)

Размер 
(mm) Добавка Сепаратор Материал Етикет Капачка Цвят на 

капачка

363047 1,8 13 x 75 Тринатриев цитрат  
(0,109 M, 3,2%) Няма PET/PP Хартия BD HemogardTM

363097 1,8 13 x 75 Тринатриев цитрат  
(0,129 M, 3,8%) Няма PET/PP Хартия BD HemogardTM

368273 1,8 13 x 75 Тринатриев цитрат  
(0,109 M, 3,2%) Няма PET/PP Прозрачна BD HemogardTM

363093 1,8 13 x 75 Тринатриев цитрат  
(0,109 M, 3,2%) Няма PET/PP Блок BD HemogardTM

363048 2,7 13 x 75 Тринатриев цитрат  
(0,109 M, 3,2%) Няма PET/PP Хартия BD HemogardTM

363079 2,7 13 x 75 Тринатриев цитрат  
(0,129 M, 3,8%) Няма PET/PP Хартия BD HemogardTM

363095 2,7 13 x 75 Тринатриев цитрат  
(0,109 M, 3,2%) Няма PET/PP Блок BD HemogardTM

364305 2,7 13 x 75 Тринатриев цитрат  
(0,109 M, 3,2%) Няма PET/PP Прозрачна BD HemogardTM

367691 4,5 13 x 75 Тринатриев цитрат  
(0,105 M, 3,2%) Няма Стъкло Блок BD HemogardTM

367714 4,5 13 x 75 Тринатриев цитрат  
(0,105 M, 3,2%) Няма Стъкло Хартия BD HemogardTM

367704 4,5 13 x 75 Тринатриев цитрат  
(0,129 M, 3,8%) Няма Стъкло Хартия BD HemogardTM

366575 6,0 13 x 100 Тринатриев цитрат  
(0,105 M, 3,2%) Няма Стъкло Хартия BD HemogardTM
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Вземане на проба за венозна кръв
Серумен анализ

Кат. № Обем на 
изтегляне (mL)

Размер 
(mm) Добавка Сепаратор Материал Етикет Капачка Цвят на 

капачка

368492 2,0* 13 x 75 Силициев диоксид 
(активатор на съсирването) Няма PET Хартия BD HemogardTM

368271 2,0* 13 x 75 Силициев диоксид 
(активатор на съсирването) Няма PET Прозрачна BD HemogardTM

369032 4,0 13 x 75 Силициев диоксид 
(активатор на съсирването) Няма PET Хартия BD HemogardTM

365904 4,0 13 x 75 Силициев диоксид 
(активатор на съсирването) Няма PET Прозрачна BD HemogardTM

367624 5,0 13 x 75 Без добавка Няма Стъкло Хартия BD HemogardTM

367614 5,0 13 x 75 Със силиконово покритие Няма Стъкло Хартия BD HemogardTM

368815 6,0 13 x 100 Силициев диоксид 
(активатор на съсирването) Няма PET Хартия BD HemogardTM

367819 6,0 13 x 100 Силициев диоксид 
(активатор на съсирването) Няма PET Прозрачна BD HemogardTM

367896 10,0 16 x 100 Силициев диоксид 
(активатор на съсирването) Няма PET Хартия BD HemogardTM

Епруветки за серум 

Епруветките за серум се предлагат в стъклен и пластмасов 
(PET) вариант. В стъклените епруветки повърхността действа 
като активатор на съсирването. В пластмасовите епруветки 
са добавени силиконови частици, които действат като 
активатор на съсирването. Тези епруветки са етикетирани със 
съкращението CAT (епруветки с активатор на съсирването).

Време за съсирване 

Препоръчителното минимално време за съсирване за 
епруветките за серум е 60 минути.

Условия за центрофугиране

≥ 1300 g за 10 минути при 18-25°C или 3000 g за 5 минути1 

Допълнителна информация

При поискване може да бъде предоставена клинична  
и техническа информация.

Епруветки за серум BD Vacutainer®

Всички епруветки се доставят в кутии по 100 броя/ кашони от по 1.000
*Епруветка за частично изтегляне

Вземане на проба за венозна кръв
Серумен анализ

BD Vacutainer® RSTTM (бърза епруветка за серум) 

Тази епруветка комбинира предимствата на тромбин-базиран 
активатор на съсирването с гел-бариера, което позволява 
постигането на бързи резултати и удължена стабилност.

Основните предимства на бързите епруветки за серум  
BD Vacutainer® (RSTTM) спрямо другите епруветки:

•  Висококачествено производство на серум.1

•  Време за съсирване от пет минути след вземане  
на кръвната проба.

•  Понижена хемолиза, задържане на червени кръвни 
клетки и фибрин в сравнение със стандартна епруветка 
за серум1 

•  Стабилна бариера между серума и съсирената кръв  
по време на транспорт и съхранение, и следователно,  
по-добра стабилност на аналита.

•  Оптимизация на работния поток: кратко време  
за центрофугиране, обработка на пробата и съхранение  
в основната епруветка.

Време за съсирване 

Минималното препоръчително време за съсирване за  
бързите епруветки за серум BD Vacutainer® (RSTTM) е 5 минути.

 
Условия за центрофугиране

4000 g за 3 минути при 23-27ºC или
2000 g за 4 минути при 23-27ºC, или
1500-2000 g за 10 минути при 23-27ºC

Допълнителна информация

При поискване може да бъде предоставена клинична и 
техническа информация.

Епруветки BD Vacutainer® RSTTM 

Кат. № Обем на 
изтегляне (mL)

Размер 
(mm) Добавка Сепаратор Материал Етикет Капачка Цвят на 

капачка

368774 5,0 13 x 100
Тромбин-базиран 

медицински 
агент за съсирване

Гел PET Хартия BD HemogardTM

Всички епруветки се доставят в кутии по 100 броя/ кашони от по 1.000

Епруветки с тромбин BD Vacutainer®

Кат. № Обем на 
изтегляне (mL)

Размер 
(mm) Добавка Сепаратор Материал Етикет Капачка Цвят на 

капачка

367817 4,8 13 x 75 Тромбин Няма PET Хартия BD HemogardTM

367811 6,0 13 x 100 Тромбин Няма PET Хартия BD HemogardTM

Всички епруветки се доставят в кутии по 100 броя/ кашони от по 1.000

Епруветки с тромбин BD Vacutainer®

Тромбин-базираният активатор на съсирването позволява 
бързото съсирване на кръвта.

Време за съсирване 

Минималното препоръчително време за съсирване за 
епруветките с тромбин е 5 минути.

Условия за центрофугиране

≥ 1300 g за 10 минути при 18-25°C

1. Бяла книга на BD VS8133: Оценка на качеството на серума в бързи епруветки за серум BD Vacutainer® (RSTTM) с капачка BD HemogardTM, 2010 г.1. Бяла книга на BDVS9387-OUS: Оценка на унифицирани условия за центрофугиране за гама епруветки за вземане на кръв BD Vacutainer®, 2018 г.
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Вземане на проба за венозна кръв
Серумен анализ

Епруветки BD Vacutainer® SSTTM II Advance
Тези епруветки съдържат инертна гел-бариера, която 
разделя серума от съсирената кръв след центрофугиране, 
което предотвратява замърсяването на серума. Например 
при серума определени аналити, като калий, фосфор и 
глюкоза, трябва да бъдат отделени от клетките в рамките 
на кратък период от време, в противен случай резултатите 
ще бъдат сериозно повлияни. С помощта на епруветките 
BD SSTTM II Advance рутинните аналити в клиничната 
химия, като калий, са все още стабилни след съхранение 
в продължение на една седмица при 2-8ºC. Клиничната 
оценка на специални химикали, като терапевтични 
лекарства, белтъци, пептиди, стероиди и витамини, 
показват висока степен на стабилност в BD SSTTM II 
Advance1,2,3.

Епруветките BD Vacutainer® SSTTM II Advance позволяват 
по-кратки времена на центрофугиране от 5 минути при 
3000 g4.

Основните предимства на епруветките с гел спрямо 
епруветките без гел са: 

Стабилна бариера между серума и съсирената кръв  
по време на транспорт и съхранение, което води  
до по-добра стабилност на аналита.

По-добро качество на пробата.

Оптимизация на работния поток: кратко време  
за центрофугиране, обработка на пробата  
и съхранение в основната епруветка.

Не са необходими вторични епруветки, което понижава 
вероятността от погрешно идентифициране.

Време за съсирване 

Минималното препоръчително време за съсирване  
за епруветките  
BD Vacutainer® SSTTM II Advance е 30 минути.

Условия за центрофугиране

1300-2000 g за 10 минути или като алтернатива,  
в съответствие с изследванията на BD, 3000 g за 5 минути 
при 18-25°C4.

Условия за съхранение

BD Vacutainer® SSTTM II Advance трябва да се съхраняват 
при температура от 4-25°C и защитени от пряка слънчева 
светлина. Охлаждането на епруветката преди или по 
време на центрофугиране може да въздейства върху 
възможностите за движение на гела. Оптималното 
разделяне на серум и съсирена кръв се постига при 
температура от 20-25°C.

Допълнителна информация

При поискване може да бъде предоставена клинична  
и техническа информация.

1. Бяла книга на BD VS7050: Съвместимост на терапевтични лекарства в епруветки BD Vacutainer® SSTTM II Plus , 2004 г.
2. Бяла книга на BD VS7051: Представяне на епруветки BD Vacutainer® SSTTM II Plus за тестване на специални химикали, 2004 г.
3. Бяла книга на BD VS5778: Сравнение на епруветки BD Vacutainer® SSTTM Plus с епруветки SSTTM II Plus за обичайни аналити, 2001 г.
4. Бяла книга на BD VS7228: Представяне на епруветки BD Vacutainer® SST II Advance при време на центрофугиране от четири и пет минути, 2004 г.

Позволяват  
по-кратко  
време за 

центрофугиране
5 мин. при  

3000 g

Вземане на проба за венозна кръв

Кат. № Обем на 
изтегляне (mL)

Размер 
(mm) Добавки Сепаратор Материал Етикет Капачка Цвят на 

капачка

366882 2,5* 13 x 75 Силициев диоксид 
(активатор на съсирването) Гел PET Хартия BD HemogardTM

367957 3,5 13 x 75 Силициев диоксид 
(активатор на съсирването) Гел PET Хартия BD HemogardTM

368498 3,5 13 x 75 Силициев диоксид 
(активатор на съсирването) Гел PET Прозрачна BD HemogardTM

368965 3,5 13 x 75 Силициев диоксид 
(активатор на съсирването) Гел PET Хартия BD HemogardTM

368966 3,5 13 x 75 Силициев диоксид 
(активатор на съсирването) Гел PET Хартия BD HemogardTM

368967 3,5 13 x 75 Силициев диоксид 
(активатор на съсирването) Гел PET Хартия BD HemogardTM

368879 4,0 13 x 100 Силициев диоксид 
(активатор на съсирването) Гел PET Прозрачна BD HemogardTM

367955 5,0 13 x 100 Силициев диоксид 
(активатор на съсирването) Гел PET Хартия BD HemogardTM

366566 5,0 13 x 100 Силициев диоксид 
(активатор на съсирването) Гел PET Прозрачна BD HemogardTM

368968 5,0 13 x 100 Силициев диоксид 
(активатор на съсирването) Гел PET Хартия BD HemogardTM

368969 5,0 13 x 100 Силициев диоксид 
(активатор на съсирването) Гел PET Хартия BD HemogardTM

368970 5,0 13 x 100 Силициев диоксид 
(активатор на съсирването) Гел PET Хартия BD HemogardTM

366444 6,0 16 x 100 Силициев диоксид 
(активатор на съсирването) Гел PET Хартия BD HemogardTM

367953 8,5 16 x 100 Силициев диоксид 
(активатор на съсирването) Гел PET Хартия BD HemogardTM

366644 8,5 16 x 100 Силициев диоксид 
(активатор на съсирването) Гел PET Прозрачна BD HemogardTM

366468 8,5 16 x 100 Силициев диоксид 
(активатор на съсирването) Гел PET Хартия BD HemogardTM

Епруветки BD Vacutainer® SSTTM II Advance

Всички епруветки се доставят в кутии по 100 броя/ кашони от по 1.000
*Епруветка с частично изпълване

Reni
Cross-Out
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Вземане на проба за венозна кръв

Серум Плазма

Серум или плазма? Стар въпрос, очакващ нови отговори 

„Съществува дебат по отношение на това какъв тип проба трябва да се използва в клиничната лаборатория. Въпреки че серумът все 
още се възприема като златен стандарт и остава необходимата матрица от проби за някои анализи, лабораториите трябва да вземат 
предвид времето за обработка, което е важен елемент при измерването на производителността на дадена лаборатория и това, което е 
още по-важно, играе критична роля в грижата за пациента. Освен това, широк набор от доказателства подчертава избора на плазмени 
проби като начин за предотвратяване на измененията в някои измервания, предизвикани от процесите на коагулация, и свързаните 
с това интерференции. Предимствата и недостатъците на серума и плазмата се разглеждат на базата на актуалната литература и 
доказателствата. Освен това са предоставени данни за актуалното използване на матрицата (серум или плазма) в Италия и други 
страни. Накрая е предоставена обосновка за вероятното преминаване от серум към плазма.“ 11

1. Jones BA, Bekeris LG, Nakhleh RE, et al. Удовлетвореност на лекарят от услугите на клиничните лаборатории: Колеж на американските патолози, проучване на Q-проби от 138 институции. Arch Pathol 
Lab Med. 2009;133(1):38–43. doi: 10.1043/1543-2165-133.1.38.

2. Jones BA, Walsh MK, Ruby SG. Удовлетвореност на болничните сестри от услугите на клиничните лаборатории: Колеж на американските патолози, проучване на Q-проби от 162 институции. Arch 
Pathol Lab Med. 2006;130(12):1756–61.

3. Akl P, Blick KE. Случай на фалшиво положителен резултат при изследване на бременна жена с неизвестен ХИВ статус при раждане. Lab Med. 2014;45(3):259-63. doi: 10.1309/LMAAGVXK05LUWOQN.
4. Zweig MH, Glickman J, Csako G. Аналитична интерференция, предизвикана от ненапълно съсирени серумни проби. Clin Chem. 1994;40(12):2325–6.
5. Nosanchuk JS, Combs B, Abbott G. Фалшиво повишение на тропонин I поради непълното отделяне на серума. Clin Chem. 1999;45(5):714. 
6. Mannu GS, Bhalerao A. Неразпозната псевдохиперкалиемия при есенциална тромбоцитемия. JRSM Short Rep. 2011;2(11):85.
7. Nomura M, Nakasuji M, Nakamura M, Imanaka N, Tanaka M, Kawashima H. Проблем при интраоперативно управление на електролити при пациент с псевдохиперкалиемия, предизвикана от 

тромбоцитоза. Masui. 2009;58(10):1300-2.
8. Narayanan S, Guder WG. Преданалитични променливи и тяхното въздействие върху качеството на лабораторните резултати. EJIFCC. 2001;13(1):9-12.
9. Schlueter K, Nauck M, Petersmann A, Church S. Използване на BD Laboratory Consulting Services™ за разбиране на въздействието на преданалитичната фаза върху качеството на пробата и 

безопасността, перспектива от няколко държави. Biochem Med (Zagreb). 2013;23(2):224.
10. Wisser D, van Ackern K, Knoll E, Wisser H, Bertsch T. Загуба на кръв от лабораторни изследвания. Clin Chem. 2003;49(10):1651-5.
11. Plebani M, Banfi G, Bernardini S, et al. Siero o plasma? Un quesito non nuovo che attende risposte nuove. Biochim Clin. 2018;42(4):277-351.

Време за изпълнение1-2 

Преди центрофугиране пробите със 
серум изискват 5 до 60 минути, за да се 
коагулират и процесът се влияе от няколко 
фактора.

Качество на пробата3-8

• Серумът е безклетъчна проба 
•  Процесите на коагулация повишават 

аналитичните променливи
•  Нивата на калий се повишават 

значително от процеса на коагулиране 
•  Дългосрочната стабилност е висока за 

мнозинството от аналитите

Образуване на фибрин9

Неподходящото коагулиране може да 
доведе до образуването на фибрин по 
време на и след коагулацията, което 
може да окаже въздействие при някои 
изследвания.

Добив от проба10

При серумните проби може да бъде 
използван до 44,3% от изтегления обем.

Време за изпълнение1-2 

Антикоагулационното действие на 
хепарина позволява незабавното 
центрофугиране на пробата.

Качество на пробата3-8

• Плазмата съдържа остатъчни клетки
• Аналитичната вариация е понижена
•  Нивата на калий не са засегнати  

от антикоагулацията 
•  Стабилността на аналита често  

е по-къса, от тази при серумните проби

Образуване на фибрин9

Принципно, в плазмените проби няма 
фибринови артефакти. Съхранението 
на студено може да задейства 
коагулацията.

Добив от проба10

При плазмените проби може да бъде 
използван до 55,2% от изтегления 
обем.

Бавно

45% 55%

Бързо

Вземане на проба за венозна кръв
Анализ на плазма

Литиев хепарин/натриев хепарин 

Епруветките за плазма BD Vacutainer® за клинична химия 
се предлагат с добавки, изсушени чрез пулверизиране на 
натриев хепарин или литиев хепарин. Хепаринът действа 
като антикоагулант, като създава комплекс с антитромбин 
III. Този комплекс инхибира тромбина и активира фактор 
Х и по този начин предотвратява коагулацията. 

Оптимална коагулация в тези епруветки се постига чрез 
използването на хепарин от фармацевтичен клас 17 IU за 
mL кръв. Литиевият хепарин в епруветките BD Vacutainer® 
е изсушен чрез впръскване върху вътрешните стени с цел 
постигане на най-добрата разтворимост. За клиничната 
химия литиевия хепарин е основно предпочитан пред 
натриевия хепарин.

Миксиране на епруветки

За да избегнете микросъсирване, размесете хепариновата 
епруветка BD Vacutainer® чрез 8-10 обръщания незабавно 
след вземането на кръвната проба.

Условия за центрофугиране

≥ 1300 g за 10 минути при 18-25°C или 3000 g за 5 минути1

Допълнителна информация

При поискване може да бъде предоставена клинична и 
техническа информация.

Хепаринови епруветки BD Vacutainer®

Всички епруветки се доставят в кутии по 100 броя/ кашони от по 1.000

Кат. № Обем на 
изтегляне (mL)

Размер 
(mm) Добавка Сепаратор Материал Етикет Капачка Цвят на 

капачка

368494 2,0* 13 x 75 Литиев хепарин Няма PET Хартия BD HemogardTM

368272 2,0* 13 x 75 Литиев хепарин Няма PET Прозрачна BD HemogardTM

368884 4,0 13 x 75 Литиев хепарин Няма PET Хартия BD HemogardTM

368496 4,0 13 x 75 Литиев хепарин Няма PET Прозрачна BD HemogardTM

367869 4,0 13 x 75 Натриев хепарин Няма PET Хартия BD HemogardTM

368886 6,0 13 x 100 Литиев хепарин Няма PET Хартия BD HemogardTM

368889 6,0 13 x 100 Литиев хепарин Няма PET Прозрачна BD HemogardTM

367876 6,0 13 x 100 Натриев хепарин Няма PET Хартия BD HemogardTM

367526 10,0 16 x 100 Литиев хепарин Няма PET Хартия BD HemogardTM

368480 10,0 16 x 100 Натриев хепарин Няма Стъкло Хартия Конвенционални

*Епруветка с частично изпълване
1. Бяла книга на BDVS9387-OUS: Оценка на унифицирани условия за центрофугиране за гама епруветки за вземане на кръв BD Vacutainer®, 2018 г.
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епруветки за събиране на кръвна плазма BD Vacutainer® 
BarricorTM 

BD Vacutainer® BarricorTM е революционна епруветка за вземане 
на кръв,предоставяща бързи, чисти и висококачествени 
плазмени проби, които позволяват получаването на най-точни 
резултати.

Дизайнът допълва BD Vacutainer® вакумните епруветки за кръв 
и продължава наследството на BD в осигуряването на най-
добрите практики при вземането, транспорта и обработката  
на кръвни проби.

Характеристиките на продукта BD BarricorTM са проектирани, 
за да гарантират оптимално представяне. Съвременният 
механичен сепаратор ускорява производителността и 
позволява оптимизация на работния поток чрез използване  
на силата на плазмата.

Вземане на проба за венозна кръв
Анализ на плазма

Качество
Технологията с механичния сепаратор BD Barricor™ 
осигурява най-добрият процес на вземане  
и анализиране чрез елиминиране на артефактите  
на сепаратора, които влияят върху изследванията  
или могат да доведат до престой на инструмента.  
Тази иновация помага при осигуряването на най-високо 
качество на диагностиката и грижи за пациента. 

•  Изключително качество на пробата в сравнение  
с плазмени гел епруветки – 47% по-малък брой  
на тромбоците в сравнение с епруветки  
BD Vacutainer® PST™ II3

•  Положително въздействие върху ключови показатели 
за ефективност (KPI), като степен на хемолиза4

Точност
BD Barricor™ е иновативна технология, осигуряваща  
по-висока увереност в точността на лабораторните 
резултати сред широка гама от аналити, което позволява 
на клиницистите да действат на базата на надеждни  
и достоверни резултати, за да осигурят най-добрата грижа 
и услуги. 

•  Удължена стабилност и понижена интерференция  
за разширен мониторинг на терапевтични лекарства1

•  По-дълъг период на стабилност на аналитите  
спрямо текущите плазмени епруветки с гел-сепаратор  
и понижена температурна чувствителност при 
съхранение

Ефективност

BD Barricor™ е проектиран, за да осигури оптимално 
представяне при пробата и лабораторния работен 
поток, което предоставя възможности за подобряване 
на общите разходи за дейностите. 

•  В една епруветка могат да бъдат изследвани  
по-широка гама от аналити

•  Елиминира риска от замърсяване на пробата от гела, 
което да доведе до запушвания на иглата, водещи  
до престой и поддръжка на анализатора

Бърза диагноза

BD Barricor™ осигурява по-кратко време от вземането  
на проба до резултата за всички пациенти без 
необходимост от изчакване, за съсирване на кръвта  
и намаляване на времето за центрофугиране до 7 минути. 

•  Отделяне в рамките на 3 минути при 4000g2

•  Понижаване на времето за изпълнение, което позволява 
спазването на съответствието с ключовите индикатори 
за ефективност

1. Schrapp A, Mory C, Duflot T, Pereira T, Imbert L, Lamoureux F. Правилната епруветка за вземане на кръв за процедури за терапевтично лекарствено мониториране и токсикологичен скрининг: 
Стандартни епруветки, гел или механичен сепаратор? Clin Chim Acta. 2019;488:196–201.

2. Бяла книга на BDVS9192: VS9192: Оценка на представяне на аналити (включително брой на клетки, добив на плазма, визуални) при различни условия за центрофугиране, 2016 г.
3. Бяла книга на BDVS9195: Оценка на качеството на проби в епруветки BD Vacutainer® BarricorTM по отношение на визуалните наблюдения и преброяването на клетки в плазма в сравнение  

с епруветките BD Vacutainer® PSTTM II, 2016 г.
4. Ramakers C. Епруветки BD Vacutainer® Barricor в спешно отделение: понижена степен на хемолиза чрез епруветки за частично изтегляне с понижен вакум. Clin Chem Lab Med. 2018;56(2):e31–e32.

Вземане на проба за венозна кръв
Анализ на плазма

Миксиране на епруветки

За да избегнете миркосъсирване, размесете епруветката 
BD Vacutainer® BarricorTM чрез 8-10 обръщания незабавно 
след вземането на кръвна проба.

Условия за центрофугиране

4000 g за 3 минути

3000 g за 5 минути

2500 g за 7 минути

1800 g за 10 минути

За изследвания за инфекциозни заболявания 
центрофугирайте при 3000 g за 10 минути1.

Вижте www.bd.com/ifu

Допълнителна информация

BD BarricorTM се подпомага от постоянно растяща база от 
знания. Към месец август 2020 г. тя включва:

• 32 рецензирани ръкописа

• 36 постера, представени на международни конференции

• 49 бели книги на BD

Попитайте своя местен представител на BD за тях и 
за допълнителна техническа информация относно BD 
BarricorTM.

На следната уеб страница има серия уебинари на тема 
BD BarricorTM и осигурените от технологията подобрения в 
лабораториите в Европа:

http://lp.bd.com/Barricor-webinars.html

Епруветки BD Vacutainer® BarricorTM

Всички епруветки се доставят в кутии по 100 броя/ кашони от по 1.000

*Епруветка с частично изпълване

1. Бяла книга на BD VS9236: Сравнение на епруветки BD Vacutainer® Barricor™ с епруветки BD Vacutainer® PST™ II, SST™ II и епруветки за серум за избрани диагностични анализи на маркери на 
инфекциозни заболявания, 2016 г.

** Механичен сепаратор: термопластичен еластомер (TPE) и полипропилен с висока плътност (HDPP)

Кат. № Обем на 
изтегляне (mL)

Размер 
(mm) Добавка Сепаратор Материал Етикет Капачка Цвят на 

капачка

365050 3 13 x 75 Литиев хепарин Механичен сепаратор** PET Хартия BD Hemogard™

365054 3 13 X 75 Литиев хепарин Механичен сепаратор** PET Прозрачна BD Hemogard™

365055 3 13 X 75 Литиев хепарин Механичен сепаратор** PET Блок BD Hemogard™

365053 3,5* 13 X 100 Литиев хепарин Механичен сепаратор** PET Хартия BD Hemogard™

365087 3,5* 13 x 100 Литиев хепарин Механичен сепаратор** PET Блок BD Hemogard™

365049 4,5 13 x 100 Литиев хепарин Механичен сепаратор** PET Хартия BD Hemogard™

365052 4,5 13 X 100 Литиев хепарин Механичен сепаратор** PET Прозрачна BD Hemogard™

365051 4,5 13 X 100 Литиев хепарин Механичен сепаратор** PET Блок BD Hemogard™

365081 5 13 X 100 Литиев хепарин Механичен сепаратор** PET Прозрачна BD Hemogard™

365056 5,5 13 X 100 Литиев хепарин Механичен сепаратор** PET Хартия BD Hemogard™

365057 5,5 13 X 100 Литиев хепарин Механичен сепаратор** PET Прозрачна BD Hemogard™
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Вземане на проба за венозна кръв
Анализ на плазма

Епруветки BD Vacutainer® PSTTM II

Тези епруветки съдържат интертна гел бариера и 
изсушена чрез пулверизиране добавка от литиев хепарин. 
Инертната бариера разделя плазмата от кръвните 
клетки по време на центрофугиране, като предотвратява 
замърсяването на плазмата. Например в плазмата, 
определени аналити, като калий, фосфор и глюкоза, 
трябва да бъдат отделени от клетките в рамките на 
няколко часа, защото в противен случай резултатите ще 
бъдат значително повлияни. С помощта на епруветките 
BD PSTTM II  рутинните аналити в клиничната химия, като 
калий са все още стабилни след 24-часово съхранение 
при 2-8ºC2. Клиничната оценка на специфични химикали, 
като терапевтични лекарства, белтъци, пептиди, стероиди 
и витамини, демонстрира висока степен на стабилност в 
епруветки BD PSTTM II1-3.

Епруветките BD Vacutainer® PSTTM II осигуряват по-кратко 
време за центрофугиране от 5 минути при 3000 g4.

Основните предимства на епруветките с гел спрямо 
епруветките без гел са:

•  Стабилна бариера между плазмата и съсирената кръв 
по време на транспорт и съхранение и следователно 
по-добра стабилност на аналита.

•  По-добро качество на пробата.

•  Оптимизация на работния поток: кратко време  
за центрофугиране, обработка на пробата  
и съхранение в основната епруветка.

•  Не са необходими вторични епруветки, което понижава 
вероятността от погрешно идентифициране.

Ефекти на температурата
Епруветките BD Vacutainer® PSTTM II трябва да  
се съхраняват при температура от 4-25°C и защитени  
от пряка слънчева светлина. Охлаждането на епруветката 
преди или по време на центрофугиране може  
да въздейства върху движението. Оптималното разделяне 
на седимента и плазмата се постига при температура  
от 20-25°C.
Миксиране на епруветки
За да избегнете микросъсирване, размесете епруветката 
BD Vacutainer® PSTTM II чрез 8-10 обръщания незабавно 
след вземането на кръвна проба.
Условия за центрофугиране
1300-2000 g за 10 минути при 18-25°C 
или, като алтернатива, в съответствие с изследването  
на BD VS 75134 
3000 g за 5 минути при 18-25°C
Допълнителна информация
При поискване може да бъде предоставена клинична  
и техническа информация.

Епруветки BD Vacutainer® PST™ II

Кат. № Обем на 
изтегляне (mL)

Размер 
(mm) Добавка Сепаратор Материал Етикет Капачка Цвят на 

капачка

367374 3,0 13 x 75 Литиев хепарин Гел PET Хартия BD HemogardTM

368497 3,0 13 x 75 Литиев хепарин Гел PET Прозрачна BD HemogardTM

367376 4,5 13 x 100 Литиев хепарин Гел PET Хартия BD HemogardTM

366567 4,5 13 x 100 Литиев хепарин Гел PET Прозрачна BD HemogardTM

367378 8,0 16 x 100 Литиев хепарин Гел PET Хартия BD HemogardTM

Всички епруветки се доставят в кутии по 100 броя/ кашони от по 1.000

1. Бяла книга на BD VS5919: Сравнение на пластмасови епруветки BD Vacutainer® PSTTM II с пластмасови епруветки BD Vacutainer PSTTM за 22 рутинни химически аналита и 3 сърдечни (STAT) аналита, 
2003 г.

2. Бяла книга на BD VS5925: Стабилността на аналита подпомага удълженото използване на плазма, взета в пластмасови епруветки BD Vacutainer PSTTM II, 2001 г.
3. Бяла книга на BD VS7597: Сравнителна оценка между PST II с Lithium Heparin Plus и Serum Plus за избрани хормони, терапевтични лекарства, туморни маркери и други химически аналити, 2008 г.
4. Бяла книга на BD VS7513: Представяне на епруветки BD Vacutainer® PSTTM II PLUS при време на центрофугиране от четири и пет минути, 2002 г.

Вземане на проба за венозна кръв
Анализ на глюкоза

Определяне на глюкоза и лактат

Епруветките за глюкоза BD Vacutainer® са налични  
в комбинация с добавки като натриев флуорид/калиев 
оксалат, натриев флуорид/натриева EDTA или натриев 
флуорид/натриев хепарин.

Стойностите на глюкозата в неконсервирани кръвни проби 
се понижават бързо след вземането на пробата, тъй като 
глюкозата се матаболизира от кръвните клетки. Добавката 
на флуорид  спира ензимната дейност на гликолитичния 
път. 

Определяне на HbA1c

Едно предимство на епруветката флуорид/EDTA спрямо 
епруветката флуорид/оксалат е това, че HbA1c маркерът 
може да бъде определен от същата епруветка, така че не  
е необходимо вземането на допълнителна проба. 

Миксиране на епруветки

За да избегнете миркосъсирване, размесете епруветката 
за глюкоза BD Vacutainer® чрез 8-10 обръщания незабавно 
след вземането на кръвната проба. 

Условия за центрофугиране

≥1300 g за 10 минути при 18-25°C или 3000 g за 5 минути 

за глюкозен анализ1

Допълнителна информация

При поискване може да бъде предоставена клинична и 
техническа информация.

Епруветки BD Vacutainer® за определяне на глюкоза и лактат

Кат. № Обем на 
изтегляне (mL)

Размер 
(mm) Добавка Сепаратор Материал Етикет Капачка Цвят на 

капачка

368920 2,0* 13 x 75 Натриев флуорид (2,5 mg/mL) / 
Калиев оксалат (2,0 mg/mL) Няма PET Блок BD HemogardTM

368520 2,0* 13 x 75 Натриев флуорид (1,5 mg/mL) / 
Динатриева EDTA (3,0 mg/mL) Няма PET Блок BD HemogardTM

367933 2,0 13 x 75 Натриев флуорид (1,5 mg/mL) / 
Динатриева EDTA (3,0 mg/mL) Няма PET Прозрачна BD HemogardTM

368921 4,0 13 x 75 Натриев флуорид (2,5 mg/mL) / 
Калиев оксалат (2,0 mg/mL) Няма PET Хартия BD HemogardTM

368521 4,0 13 x 75 Натриев флуорид (1,5 mg/mL) / 
Динатриева EDTA (3,0 mg/mL) Няма PET Хартия BD HemogardTM

367764 5,0 13 x 75 Натриев флуорид (4,0 mg/mL) / 
Натриев хепарин (28I U/mL) Няма Стъкло Хартия BD HemogardTM

368201 5,0 13 x 100 Натриев флуорид (2,5 mg/mL) / 
Калиев оксалат (2,0 mg/mL) Няма PET Хартия BD HemogardTM

Всички епруветки се доставят в кутии по 100 броя/ кашони от по 1.000

*Епруветка с частично изпълване

1. Бяла книга на BDVS9387-OUS: Оценка на унифицирани условия за центрофугиране за гама епруветки за вземане на кръв BD Vacutainer®, 2018 г.

Reni
Cross-Out
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Вземане на проба за венозна кръв
Хематология

EDTA

EDTA (соли на етилендиаминтетраоцетна киселина) 
се използват за антикоагулация на цялостна кръв 
за хематологични изследвания, тъй като клетъчните 
компоненти на кръвта се запазват изключително 
добре от EDTA. Антикоагулацията се постига като EDTA 
образува комплекси с метални йони, като калций, като 
по този начин инхибира коагулационната каскада. 
Антикоагулацията с EDTA е необратима. 

Концентрацията на EDTA в епруветките BD Vacutainer® 
е 1,8 mg/mL от цяла кръв, както се препоръчва от 
Международния съвет на дружеството по хематология 
(ICSH)1. ICSH препоръчва използването на дикалиева 
сол на EDTA (K2EDTA) за хематологични изследвания. 
Пластмасовите (РЕТ) епруветки BD Vacutainer®  
се предлагат с изсушена чрез пулверизиране K2EDTA  
и K3EDTA.

 

Миксиране на епруветки

За да избегнете микросъсирване, смесете EDTA 
епруветката чрез 8-10 обръщания незабавно след 
вземането на кръвната проба.

Допълнителна информация

При поискване може да бъде предоставена клинична  
и техническа информация.

Епруветки BD Vacutainer® K2EDTA

Кат. № Обем на 
изтегляне (mL)

Размер 
(mm) Добавка Сепаратор Материал Етикет Капачка Цвят на 

капачка

362072 3,0* 13 x 75 K2EDTA Няма PET Хартия BD HemogardTM

368841 2,0* 13 x 75 K2EDTA Няма PET Хартия BD HemogardTM

368274 2,0* 13 x 75 K2EDTA Няма PET Прозрачна BD HemogardTM

368856 3,0* 13 x 75 K2EDTA Няма PET Хартия BD HemogardTM

368499 3,0* 13 x 75 K2EDTA Няма PET Прозрачна BD HemogardTM

368861 4,0 13 x 75 K2EDTA Няма PET Хартия BD HemogardTM

367862 4,0 13 x 75 K2EDTA Няма PET Прозрачна BD HemogardTM

367864 6,0 13 x 100 K2EDTA Няма PET Хартия BD HemogardTM

365900 6,0 13 x 100 K2EDTA Няма PET Прозрачна BD HemogardTM

367525 10,0 16 x 100 K2EDTA Няма PET Хартия BD HemogardTM

Всички епруветки се доставят в кутии по 100 броя/ кашони от по 1.000
*Епруветка с частично изпълване

1.  Препоръки на Международния съвет по стандартизация в хематологията за антикоагулация чрез етилендиаминтетраоцетна киселина за преброяване и оразмеряване на кръвни клетки. 
Международен съвет по стандартизация в хематологията: Експертен комитет по цитометрия. Am J Clin Pathol. 1993;100(4):371-2.

Зависеща от EDTA псевдотромбоцитопения

Псевдотромбоцитопенията (PCTP) е рядък феномен, който 
се появява, когато авто-антителата предизвикат групиране 
на тромбоцитите в цялостната кръв, съхранявана в EDTA 
епруветки.1,2 Предизвиканото от EDTA групиране  
на тромбоцити води до фалшиво ниски резултати за брой 
на тромбоцити, което може да доведе до неправилна 
диагноза на хеморагична диатеза.1,2 Групите от тромбоците 
може да бъдат объркани за бели кръвни клетки  
и да доведат до фалшив висок брой на бели кръвни клетки.3

Най-простият начин за корекция на зависеща от EDTA 
PCTP е вземането на друга кръвна проба и нейния 
незабавен анализ, тъй като групирането на тромбоцити 
се увеличава с течение на времето.3 Друг начин 
за избягването на този проблем е изборът на друг 
антикоагулант (напр., цитрат, теофилин, аденозин  
и дипиридамол (CTAD), киселинна цитратна декстроза 
(ACD) или натриев цитрат).4-7 При определяне  
на броя на клетките, моля, имайте предвид, че някои 
антикоагуланти разреждат кръвта.

1.  Bartels PC, Schoorl M, Lombarts AJ. Скрининг на ЕДТА-зависими отклонения в броя на тромбоцитите и аномалии в хистограмите за разпределение на тромбоцити при псевдотромбоцитопения.  
Scand J Clin Lab Invest. 1997;57(7):629-36.

2. García Suárez J, Merino JL, Rodríguez M, Velasco A, Moreno MC. Псевдотромбоцитопения: поява, причини и методи на откриване. Sangre (Barc). 1991;36(3):197-200.
3.  Solanki DL, Blackburn BC. Фалшива левкоцитоза и тромбоцитопения. Двоен феномен, предизвикван от групиране на тромбоцити in vitro. JAMA. 1983;250(18):2514-5.
3.  Timoreau F, Gachard N. Constantes pré-analytiques en hemocytometrie-cytologie. Revue Française des Laboratoires. 1999;317.
4.  Lombarts AJ, de Kieviet W. Откриване и превенция на псевдотромбоцитопения и съпътстваща псевдолевкоцитоза. Am J Clin Pathol. 1988;89(5):634-9.
5.  Guder WG. Fokus Patientenprobe - Kompendium Präanalytik. Heidelberg: BD; 2006.
6.  Lothar T. Labor und Diagnose - Indikation und Bewertung von Laborbefunden für die medizinische Diagnostik – Buch gebraucht kaufen. 5th ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998.
7.  Foresti V, Parisio E, Tronci M, Casati O, Zubani R, Pedretti D. EDTA-индуцирана псевдотромбоцитопения. Recenti Prog Med. 1990;81(10):661–2.

Вземане на проба за венозна кръв
Хематология

Епруветки BD Vacutainer® K3EDTA

Кат. № Обем на 
изтегляне (mL)

Размер 
(mm) Добавка Сепаратор Материал Етикет Капачка Цвят на 

капачка

367836 2,0* 13 x 75 K3EDTA Няма PET Блок BD HemogardTM

368857 3,0* 13 x 75 K3EDTA Няма PET Блок BD HemogardTM

368270 4,0 13 x 75 K3EDTA Няма PET Прозрачна BD HemogardTM

368860 4,0 13 x 75 K3EDTA Няма PET Блок BD HemogardTM

Всички епруветки се доставят в кутии по 100 броя/ кашони от по 1.000
*Епруветка с частично изпълване



34 35

Вземане на проба за венозна кръв
Специални епруветки

Епруветки BD Vacutainer® Crossmatch

Епруветките BD Vacutainer® Crossmatch се предлагат  
или с EDTA, или с активатор на съсирването. Епруветката 
BD Vacutainer® Crossmatch се идентифицира чрез:

• розова капачка

• голям блок етикет

Епруветки BD Vacutainer® Crossmatch

Кат. № Обем на 
изтегляне (mL)

Размер 
(mm) Добавка Сепаратор Материал Етикет Капачка Цвят на 

капачка

366164 4,0 13 x 75 K2EDTA Няма PET Кръстосано 
съвпадение BD HemogardTM

367941 6,0 13 x 100 K2EDTA Няма PET Кръстосано 
съвпадение BD HemogardTM

368817 6,0 13 x 100 Силициев диоксид  
(активатор на съсирването) Няма PET Кръстосано 

съвпадение BD HemogardTM

Всички епруветки се доставят в кутии по 100 броя/ кашони от по 1.000

Вземане на проба за венозна кръв
Специални епруветки

Всички епруветки се доставят в кутии по 100 броя/ кашони от по 1.000

Кат. № Обем на 
изтегляне (mL)

Размер 
(mm) Добавка Сепаратор Материал Етикет Капачка Цвят на 

капачка

368380 6,0 13 x 100 Силициев диоксид (активатор 
на съсирването) Няма PET Хартия BD HemogardTM

368381 6,0 13 x 100 K2EDTA Няма PET Хартия BD HemogardTM

367735 7,0 13 x 100 Натриев хепарин Няма Стъкло Хартия BD HemogardTM

Горни граници за замърсяване на епруветка за микроелементи BD 
Vacutainer®

Аналит Стъкло µg/L PET µg/L Аналит Стъкло µg/L PET µg/L
Антимон 0,8 -* Олово 2,5 0,3
Арсен 1,0 0,2 Магнезий 60 40
Кадмий 0,6 0,1  Манган 1,5 1,5
Калций 400 150 Живак** - 3,0
Хром 0,9 0,5 Селен - 0,6
Мед 8,0 5,0  Цинк 40 40
Желязо 60 25  

* За изследване на антимон не трябва да бъдат използвани РЕТ 
епруветки за микроелементи BD Vacutainer®.

** Извличане на вода, анализирана чрез студена пара, всички останали 
ICP-MS

Определяне на микроелементи

Епруветките BD Vacutainer® за определяне на 
микроелементи съдържат контролирани количества от 
специфични елементи за анализ на микроелементите. 
Дефинирани са максимални концентрации за 
микроелементите антимон, арсен, олово, хром, желязо, 
кадмий, калций, мед, магнезий, манган, живак, селен и 
цинк, които могат да бъдат извлечени от кръвта от самата 
епруветка или от стопера.

Всяка производствена партида се проверява и се 
освобождава единствено, ако дадената максимална 
стойност не е надвишена. Предоставените стойности 
вземат предвид използването на права игла за вземане на 
кръв BD.

Епруветки BD Vacutainer® за определяне на микроелементи

Определяне на кръвна група

Антикоагулантът Лимонена киселина декстроза (ACD) 
се използва за консервиране на еритроцити. ACD се 
предлага в два разтвора, A и B, като всеки е с различно 
съотношение на смесване.

Антикоагулант ACD разтвор A ACD разтвор B 

Na3 цитрат 3,30 mg/mL 1,89 mg/mL 

Лимонена киселина 1,20 mg/mL 0,69 mg/mL  

Декстроза 3,68 mg/mL 2,10 mg/mL

Калиев сорбат 0,03 mg/mL 0,03 mg/mL

Стойностите показват финалната концентрация в кръвта при всеки 
един случай.

Кат. № Обем на 
изтегляне (mL)

Размер 
(mm) Добавка Сепаратор Материал Етикет Капачка Цвят на 

капачка

367756 6,0 13 x 100 ACD разтвор B Няма Стъкло Хартия BD HemogardTM 

366645 8,5 16 x 100 ACD разтвор A Няма Стъкло Хартия Конвенционални

Всички епруветки се доставят в кутии по 100 броя/ кашони от по 1.000

Епруветки BD Vacutainer® за определяне на кръвна група

Всички епруветки се доставят в кутии по 100 броя/ кашони от по 1.000

Епруветки BD Vacutainer® с K3 EDTA/Апротинин

Кат. № Обем на 
изтегляне (mL)

Размер 
(mm) Добавка Сепаратор Материал Етикет Капачка Цвят на 

капачка

361017 5,0 13 x 75 Апротинин 
(250 IU)/K3EDTA Няма Стъкло Хартия BD HemogardTM

Епруветките BD Vacutainer® K3EDTA съдържат апротинин, стабилизатор на белтъци

Епруветки BD Vacutainer® ESTTM 

Епруветките BD Vacutainer® ESTTM нямат никакви добавки и са подходящи за употреба като вторични епруветки за 
антикоагулирани кръвни проби, например за вземане на проби от плазма от сакове за кръв. Епруветките BD Vacutainer® 
EST™ могат да се използват и като епруветки за изхвърляне.

Епруветки BD Vacutainer® EST

Кат. № Обем на 
изтегляне (mL)

Размер 
(mm) Добавка Сепаратор Материал Етикет Капачка Цвят на 

капачка

362725 3,0 13 x 75 Без добавка Няма PET Прозрачна BD HemogardTM

Всички епруветки се доставят в кутии по 100 броя/ кашони от по 1.000
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Вземане на проба за венозна кръв
Епруветки за скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ)

Система BD SeditainerTM

Епруветките BD SeditainerTM са проектирани за определяне на СУЕ без 
използване на пипети за утаяване. Кръвта се взема директно в епруветките 
BD SeditainerTM и се миксира чрез тяхното обръщане 8-10 пъти. 

Незабавно преди поставяне на епруветките в BD SeditainerTM ръчен статив 
за измерване на СУЕ, епруветките трябва да бъдат миксирани отново. След 
изтичането на необходимото време, резултатите могат да бъдат отчетени. 
BD SeditainerTM ръчният статив за СУЕ може да побере до 10 BD SeditainerTM 
епруветки и има нулева маркировка, регулируема като височина. 
Измерените резултати постигат съответствие с метода на Вестергрейн.

BD SeditainerTM епруветки за мануална СУЕ

Статив BD SeditainerTM

Кат. № Обем на 
изтегляне (mL)

Размер 
(mm) Добавка Сепаратор Материал Етикет Капачка Цвят на 

капачка

367740 1,6 13 x 75 Натриев цитрат (0,129 M) Няма Стъкло Хартия BD HemogardTM

366674 5,0 10,25 x 120 Натриев цитрат (0,105 M) Няма Стъкло Хартия BD HemogardTM

366666 5,0 10,25 x 120 Натриев цитрат (0,105 M) Няма Стъкло Хартия Конвенционална

Кат. № Описание Количество

366016 BD SeditainerTM статив  
за мануална СУЕ 1

Всички епруветки се доставят в кутии по 100 броя/ кашони от по 1.000

Епруветки BD SeditainerTM

Кат. № Обем на 
изтегляне (mL)

Размер 
(mm) Добавка Сепаратор Материал Етикет Капачка Цвят на 

капачка

366676 1,8 8 x 100 Натриев цитрат (0,105 M) Няма Стъкло Хартия Конвенционална

Запазване на клетки и биомаркери
Епруветки за събиране на кръв BD Vacutainer® CPT™

Кат. № Обем на 
изтегляне (mL)

Размер 
(mm) Добавка Сепаратор Материал Етикет Капачка Цвят на 

капачка

362781 4,0 13 x 100 Натриев цитрат 0,45 mL 
0,1 M/1,0 mL FICOLLTM Гел Стъкло Прозрачни Конвенционални

362782 8,0 16 x 125** Натриев цитрат 1,0 mL 
0,1 M/2,0 mL FICOLLTM Гел Стъкло Прозрачни Конвенционални

362780 8,0 16 x 125** Натриев хепарин 132 USP Единици 
в 1,0 mL PBS/2,0 mL FICOLLTM Гел Стъкло Прозрачни Конвенционални

* FICOLL е регистрирана търговска марка на GE Healthcare Companies.
** Имайте предвид че: Тези епруветки са по-дълги от конвенционалните епруветки за вземане на кръв. Уверете се, че 

епруветките се движат свободно, когато ги поставяте в центрофугата. 

Всички епруветки се доставят в кутии с по 60 броя

Могат да бъдат закупени онлайн на www.bdbiosciences.com - търсете CPT

BD Vacutainer® CPTTM (епруветка за подготовка  
на клетки)

BD CPTTM, съдържащи FICOLLTM * и сепарационен гел, 
представляват едностъпкова система, която осигурява 
семпъл метод за изолация на мононуклеарни клетки  
от периферна кръв (PBMC) - лимфоцити и моноцити  
от цяла кръв.

Епруветката предоставя решение от типа от проба до 
резултат, елиминиращо етапите на прехвърляне на кръв, 
подготовка на FICOLLTM и ръчното градиентно сепариране. 
Времето за изчакване е значително намалено, тъй като 
центрофугирането може да се извърши с активирана 
функция за бързо спиране.

Епруветката може да осигури добив от до 1,3 милиона 
лимфоцити и моницити за mL от цялата кръв с време  
за центрофугиране от 15 или 20 минути. Епруветката  
BD CPTTM позволява:

• Подготовка и последователност
-  Стандартизиран процес в сравнение с ръчните 

FICOLLTM градиентни сепарирания
-  Възпроизводимост между подготовки на проби  

и технически оператори
-  По-малка експозиция на кръв за лабораторния 

персонал
• По-бързо отделяне 

-  Взетата кръв за центрофугиране - FICOLLTM  
се съдържа в епруветката, която позволява бързо 
градиентно сепариране

-  Намалено време на изчакване по време на 
центрофугиране с активирана функция за бързо 
спиране

• Последващо сепариране 
-  Гел бариерата осигурява ясно разделяне на клетките и 

не е нужно аликвотиране или допълнителни епруветки

-  Отделената проба може да се транспортира  
в епруветка BD CPTTM

-  Клетките, намиращи се в епруветка BD CPTTM, остават 
стабилни в продължение на до 24 часа, в зависимост 
от следващото приложение

Епруветката BD CPTTM има CE маркировка за in vitro 
диагностична употреба.

Допълнителна информация

При поискване може да бъде предоставена клинична  
и техническа информация.

Условия за центрофугиране
Натриев хепарин 1500-1800 g за 15 минути при 18-25°C
Натриев цитрат 1500-1800 g за 20 минути при 18-25°C

Епруветки BD Vacutainer® CPTTM
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Епруветка PAXgene® Blood ccfDNA

Епруветката PAXgene® Blood ccfDNA е разработена от 
PreAnalytix, съвместно предприятие между QIAGEN и BD.

Епруветката PAXgene® Blood ccfDNA е пластмасова, 
вакумна епруветка, предназначена за вземане, 
съхранение и транспорт на човешка кръв и стабилизиране 
на ДНК. Тази епруветка се използва за изолиране на 
циркулираща свободно-клетъчна ДНК (ccfDNA) от плазма 
и геномна ДНК (gDNA) от ядрена клетъчна фракция. 

Епруветката PAXgene® blood ccfDNA гарантира:

•  Незабавно стабилизиране на ccfDNA и/или на gDNA  
за следните диапазони на време и температура:1 
10 дни – цяла кръв при 2-25°C

7 дни– цяла кръв при 2-30°C

3 дни– цяла кръв при 2-37°C

•  Анализ на метилирани маркери 
Собствен разработен химичен препарат без кръстосано 
свързване запазва ccfDNA без промени в кръстосаното 
свързване за оптимизиране на чувствителността  
и специфичността за последващ анализ на генетични 
биомаркери*.

•  ccfDNA и gDNA 
Възможно извличане от единична епруветка след 
центрофугиране за успореден анализ на аналити.

•  Съвместимост с методите за количествено определяне 
NGS и qPCR

•  Улеснен работен поток 
Опростени протоколи за центрофугиране с оптимално 
второ центрофугиране при същата скорост и сила от 
1900 g за 15 минути със средна скорост на спиране.

Характеристиките на представяне са определени чрез 18S 
рибозомни и DYS14 Y-хромозомни фрагменти на ccfDNA  
в плазма.

За допълнителна информация, моля посетете www.
PreAnalytix.com
Епруветката PAXgene® blood ccfDNA има СЕ маркировка  
за in vitro диагностична употреба.

Допълнителна информация

При поискване може да бъде предоставена клинична  
и техническа информация.

Запазване на клетки и биомаркери
Епруветка PAXgene® Blood ccfDNA

Епруветки PAXgene® Blood ccfDNA

Кат. № Обем на 
изтегляне (mL)

Размер 
(mm) Добавка Сепаратор Материал Етикет Капачка Цвят на 

капачка

768165 10 16 x 100 Собствена 
разработка Няма PET Хартия с 

2D баркод BD HemogardTM

Всички епруветки се доставят в кутии с по 100 броя

НОВО

*Потребителите трябва да валидират употребата на продукта за техните специфични молекулярни диагностични анализи.
Незабавно 

стабилизира 
РНК

Запазване на клетки и биомаркери
Епруветка PAXgene® Blood RNA

Епруветка PAXgene® Blood RNA

Епруветката PAXgene® Blood RNA е разработена от 
PreAnalytiX, съвместно предприятие между QIAGEN и BD. 

Епруветката PAXgene® Blood RNA съдържа собствено 
разработен реактив, който незабавно стабилизира РНК. 
Епруветката PAXgene® Blood RNA гарантира:

 • Незабавно стабилизиране на клетъчна РНК в цяла кръв 
Клетъчната РНК ще бъде стабилна в продължение на: 1

3 дни – цяла кръв при стайна температура (18-25°C)
5 дни – охладена цяла кръв (2-8°C)
11 години – замразена цяла кръв (–20°C и –70°C)*

 • РНК добив 
Добивът, в зависимост от пробата и кита за изолиране 
на РНК, е ≥ 3 µg за > 95% от пробите (здрави субекти  
с брой на левкоцитите от 4,8 – 11 x 106/mL)

 • Качество на РНК 
Съотношението A260/A280 е 1,8-2,2 за 95% от всички 
проби. Замърсяването с геномна ДНК е ≤ 1% при ≥ 95% 
от всички проби 

 • Повишена проследимост 
Епруветката PAXgene® Blood RNA е с етикет, четим 
от хора, и с етикет с 2D баркод. Всяка епруветка е с 
уникален идентификационен код, който може да бъде 
свързан с кръвна проба на пациент

За допълнителна информация, моля, посетете www.
PreAnalytiX.com.

Епруветката PAXgeneTM blood RNA има СЕ маркировка за in 
vitro диагностична употреба.

Допълнителна информация

При поискване може да бъде предоставена клинична и 
техническа информация.

Епруветки PAXgene® Blood RNA

Кат. № Обем на 
изтегляне (mL)

Размер 
(mm) Добавка Сепаратор Материал Етикет Капачка Цвят на 

капачка

762165 2,5 16 x 100 Собствена 
разработка Няма PET Хартия с 

2D баркод BD HemogardTM

Всички епруветки се доставят в кутии с по 100 броя

Могат да бъдат закупени онлайн на www.bdbiosciences.com - търсете PAXgene RNA

* В момента тече дългосрочно проучване на съхранение на кръв в епруветки PAXgene Blood RNA. 

1. PreAnalytiX GmbH. (2020 г.). Епруветка PAXgene Blood RNA (IVD). www.preanalytix.com. https://www.preanalytix.com/products/blood/rna-/-mirna/paxgene-blood-rna-tube-ivd/DE?cHash=de368141e724713e5c
96dbb24e2b321d1. PreAnalytiX GmbH. (2019 г.). Ръководство на потребителя на епруветка PAXgene ccfDNA. https://eifu.bd.com/
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Епруветки PAXgene® Blood DNA

Кат. № Обем на 
изтегляне (mL)

Размер 
(mm) Добавка Сепаратор Материал Етикет Капачка Цвят на 

капачка

761165 2,5 13 x 75 Собствена 
разработка Няма PET Хартия с 

2D баркод BD HemogardTM

Всички епруветки се доставят в кутии по 100 броя/ кашони от по 1.000

Могат да бъдат закупени онлайн на www.bdbiosciences.com - търсете PAXgene DNA

Епруветка PAXgene® Blood DNA
Запазване на клетки и биомаркери Запазване на клетки и биомаркери

Епруветки за събиране на кръв BD Vacutainer® PPT™

BD Vacutainer® PPT™ (епруветка за подготовка  
на плазма)

Епруветката за подготовка на плазма BD Vacutainer® 
PPT™ се използва за разделянето на неразредената 
плазма от цялостната кръв за молекулярни диагностични 
изследвания. Тези методи включват, но не се ограничават 
до, полимеразната верижна реакция (PCR) или техники  
за амплификация на разклонена ДНК (bDNA). Епруветката 
BD Vacutainer® PPTTM е приложима и за други молекулярни 
диагностични анализи, при които е необходима проба  
от неразредена плазма. Епруветката BD Vacutainer® PPTTM 
гарантира:

 • Безопасна обработка на инфекциозни проби  
и без повторно етикетиране
Плазмата се подготвя в затворена епруветка 
BD Vacutainer®, която може да бъде директно 
транспортирана, което елиминира нуждата от 
аликвотиране от основна епруветка BD Vacutainer®  
към втори съд и повторно етикетиране.

 • Качеството на плазмата се запазва
Гел бариерата не позволява на плазмата да влезе  
в контакт с кръвните клетки. Вирусният товар ще  
бъде стабилен в продължение на: 1, 2

6 часа - цяла кръв при стайна температура
24 часа - отделена плазма при стайна температура
5 дни - отделена плазма, охладена до 4ºC.

Плазмата може да се съхранява замразена in situ  
в епруветката BD Vacutainer® PPTTM. Обаче замразяването 
на плазма in situ в епруветки BD Vacutainer® PPTTM може да 
бъде забранено за някои проби и трябва да се съблюдават 
насоките на производителите на анализитичния метод.

Епруветката BD Vacutainer® PPTTM има СЕ маркировка за in 
vitro диагностична употреба.

Допълнителна информация

При поискване може да бъде предоставена клинична и 
техническа информация.

Условия за центрофугиране

1100 g за 10 минути при 18-25°C

Епруветки BD Vacutainer® PPTTM

Кат. № Обем на 
изтегляне (mL)

Размер 
(mm) Добавка Сепаратор Материал Етикет Капачка Цвят на 

капачка

362791 5,0 13 x 100 K2EDTA Гел PET Хартия BD HemogardTM

362795 5,0 13 x 100 K2EDTA Гел PET Прозрачна BD HemogardTM

362799 8,5 16 x 100 K2EDTA Гел PET Прозрачна BD HemogardTM

Всички епруветки се доставят в кутии по 100 броя/ кашони от по 1.000

Могат да бъдат закупен онлайн на www.bdbiosciences.com - търсете PPT

Епруветка PAXgene® Blood DNA

Епруветката PAXgene® Blood DNA е разработена от 
PreAnalytiX, съвместно предприятие между QIAGEN и BD. 

Епруветката PAXgene® Blood DNA съдържа собствено 
разработена EDTA формула, която незабавно стабилизира 
геномната ДНК (gDNA). Епруветките PAXgene® Blood DNA 
гарантират достатъчно количество и качество на ДНК за 
молекулярни диагностични анализи от цяла кръв.

Документирани данни за стабилност и представяне 
на ДНК

ДНК мострите, пречистени от епруветка с обем на 
изтегляне от 2,5 mL, ще имат съотношение (A260/A280) 
от 1,7-1,9 и концентрация на ДНК от ≥ 12,5 ng DNA/µl, 
елюирани за 95% от пробите, и гарантирана стабилност 
на ДНК след вземане на пробите в продължение на: 1

14 дни на стайна температура (18-25°C) 
28 дни охладени (2-8°C) 
3 дни при 35ºC

Повишена проследяемост

Епруветката PAXgene® Blood DNA е с етикет, четим от 
хора, и с етикет с 2D баркод. Всяка епруветка е с уникален 
идентификационен код, който може да бъде свързан с 
кръвна проба на пациент.

 
 

За допълнителна информация, моля посетете  
www.PreAnalytix.com.

Епруветката PAXgene® blood DNA има СЕ маркировка за in 
vitro диагностична употреба.

Допълнителна информация

При поискване може да бъде предоставена клинична и 
техническа информация.

1. Holodniy M, Rainen L, Herman S, Yen-Lieberman B. „Стабилност на плазмен ХИВ вирусен товар в епруветки за подготовка на плазма VACUTAINER® PPT™ по време на еднодневен транспорт“. J Clin 
Microbiol. 2000; 38(1):323-26.
2. Fernandes H, Ramanathan M, Morosyuk S, Do T, Rainen L. „Оценка на ефектите от условията за обработка на пробите в BD Vacutainer® PPT върху стабилността на ХИВ-1 вирусен товар, използвайки ХИВ-1 
теста Roche Cobas® Ampliprep/Cobas® Taqman®“. 2010 г.1. PreAnalytiX GmbH. (2019 г.). Ръководство на потребителя за епруветка PAXgene Blood DNA. https://eifu.bd.com/
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Епруветката BD P100 представлява епруветка за 
съхраняване на плазмени белтъци, която съдържа 
K2EDTA антикоагулант и широк спектър от инхибитори на 
протеазата, оптимизирани за човешка кръв. Епруветката 
от 8,5 ml BD P100 също има и механичен сепаратор, 
който предоставя висококачествена плазма, подходяща 
за множество последващи платформи за анализ на 
белтъци, включително масспектрометрия и имуноанализи, 
благодарение на значителното понижение на клетъчното 
замърсяване и повишената стабилност на белтъците  
в плазмата.

Центрофугиране

За постигане на най-добро качество на пробата, 
центрофугирането на епруветката BD P100 трябва  
да се извърши в центрофуга с летящ ротор възможно  
най-скоро след вземане на кръвната проба. Възможно  
е използването на ротор с фиксиран ъгъл от 45º.

Оптималните условия за центрофугиране за епруветка  
от 8,5 mL: 2500 g за 20 минути

Ако 2500 g не може да бъде постигнато: 
1600 g за 30 минути или  
1100 g за 30 минути

Оптималните условия за центрофугиране за епруветка  
от 2,0 mL:  
1,000 - 3000 g за 10 минути

Епруветката за плазмен белтък BD P100 е само  
за употреба при проучвания (RUO). Не е предназначена  
за диагностични процедури.

Допълнителна информация

При поискване може да бъде предоставена клинична  
и техническа информация.

Механичен сепаратор на плазма в епруветка от 8,5 mL

Епруветки BD P100 за стабилизиране на белтъци

Преди
центрофугиране

Механичен 
сепаратор 
на плазма

Непациентска 
канюла, 
пробиваща 
стопера на 
капачката

Комплект  
за вземане  
на кръв

Стойка за 
епруветка

Стопер на 
капачка

Епруветки BD P100

Епруветките се доставят в кутии от 20 броя (366422) и 24 броя (366448)

Могат да бъдат закупен онлайн на www.bdbiosciences.com - търсете P100

След
центрофугиране

* Механичен сепаратор: PET, TPE и LDPE

Запазване на клетки и биомаркери
Епруветки BD P800 за измерване на метаболитни плазмени 
маркери

Епруветките BD P800 съдържат собствено 
разработен коктейл от протеазни инхибитори, 
естераза и дипептидил пептидаза IV (DPP-IV), които 
се разтварят незабавно по време на вземането на 
кръв. Епруветката BD P800 осигурява съхранение на 
инкретиновите пептиди по време на хранене - подобен 
на глюкагон пептид-1 (GLP-1), стомашен инхибиторен 
пептид (GIP), глюкагон и оксинтомодулин (OXM)1. 
Инкретиновите пептиди са свързани с метаболитни 
заболявания като диабет тип-2 и затлъстяване.

Условия за центрофугиране

епруветки от 2,0 mL: 1100 -1300 g за 10 минути 
Епруветки от 8,5 mL: 1100 -1300 g за 20 минути

Допълнителна информация

При поискване може да бъде предоставена клинична и 
техническа информация.

Епруветката BD P800 е само за употреба при проучвания 
(RUO). Не е предназначена за диагностични процедури.

Стабилност

Следващата таблица показва стабилността на 
пептидите, като индикатор за полуживот, измерен в 
часове при стайна температура в епруветки BD P800, 
в сравнение с епруветки BD Vacutainer® EDTA:

Епруветки BD P800

Кат. № Обем на 
изтегляне (mL)

Размер 
(mm) Добавка Сепаратор Материал Етикет Капачка Цвят на 

капачка

366420 2,0 13 x 75 K2EDTA/инхибитор на  
протеаза, естераза и DPP-IV Няма PET Хартия BD HemogardTM

366421 8,5 16 x 100 K2EDTA/инхибитор на  
протеаза, естераза и DPP-IV Няма PET Хартия BD HemogardTM

Всички епруветки се доставят в кутии от 100 броя

Могат да бъдат закупен онлайн на www.bdbiosciences.com - търсете P800

* Стабилен до 12 часа +/- 3, когато епруветката с EDTA е в лед.

Пептиди T ½ EDTA (ч) T ½ P800 (ч)
GLP-1 (G36A) 4-24* > 96
GLP-1 (G37) 4-18 > 96
GIP (1-42) 5-20 > 96
OXM (1-37) < 24 > 72
Глюкагон 5-20 > 45

1. Yi J, Warunek D, Craft D. Разграждане и стабилизация на пептидни хормони в проби от човешка кръв. PLoS One. 2015;10(7):e0134427.

Незабавна 
стабилизация  
по време на  
вземането  

на кръв

Запазване на клетки и биомаркери 

Кат. № Обем на 
изтегляне (mL)

Размер 
(mm) Добавка Сепаратор Материал Етикет Капачка Цвят на 

капачка

366422 2,0 13 x 75 K2EDTA/протеазен инхибитор Няма PET Хартия BD HemogardTM

366448 8,5 16 x 100 K2EDTA/протеазен инхибитор Механичен 
сепаратор* PET Хартия BD HemogardTM
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Вземане на проби от капилярна кръв
Епруветки BD Microtainer®

Кат. № Описание Обем на 
пълнене Капачка Цвят на 

капачка
Кутия/
Кашон

365975 Епруветка K2EDTA за хематология 250-500 µl BD MicrogardTM 50/200

365966 Епруветка за плазма с литиев хепарин 200-400 µl BD MicrogardTM 50/200

365986 Епруветка за плазма със сепариращ гел и литиев хепарин 400-600 µl BD MicrogardTM 50/200

365988 Епруветка за плазма със сепариращ гел, литиев хепарин и УВ защита  
(кафеникав отенък за чувствителни на светлина тестове, като билирубин) 250-500 µl BD MicrogardTM 50/200

365993 Епруветка за глюкоза с натриев флуорид и Na2EDTA 400-600 µl BD MicrogardTM 50/200

365968 Епруветка за серум със сепариращ гел и активатор на съсирването 400-600 µl BD MicrogardTM 50/200

365979 Епруветка за серум със сепариращ гел и активатор на съсирването с УВ защита 
(кафеникав отенък за чувствителни на светлина тестове, като билирубин) 400-600 µl BD MicrogardTM 50/200

365964 Епруветки за серум без активатор за съсирването 250-500 µl BD MicrogardTM 50/200

368933 Удължител за епруветка BD Microtainer® за прикрепяне към всички епруветки  
BD Microtainer® с капачка BD MicrogardTM (диаметър от 10 mm) n/a n/a n/a

BD Microtainer® 

Епруветките BD Microtainer® са предназначени за вземане, 
транспорт и обработка на капилярна кръв от бебета, деца, 
възрастни хора и спешни пациенти, когато са необходими 
само съвсем малки количества кръв. 

За да се гарантира идентификация епруветките са 
маркирани с цветови код, който отговаря на епруветките за 
вземане на венозна кръв. На епруветките има маркировки 
за пълнене, които гарантират правилното съотношение 
кръв към добавки.

Капачка BD MicrogardTM

Специалният дизайн на предпазната капачка BD 
MicrogardTM значително понижава разливането на кръв 
след отваряне на епруветката. 

По-големият диаметър улеснява работата с епруветката. 

В комбинация с удължителя за епруветки, епруветките BD 
Microtainer® с капачка BD MicrogardTM могат да се поставят 
в стативи с размери 13 x 75 mm.

Допълнителна информация

При поискване може да бъде предоставена техническа 
информация.

Епруветки BD Microtainer® с капачка MicrogardTM

Вземане на проби от капилярна кръв
Епруветки BD Microtainer® MAP

Кат. № Описание Капачка Цвят на капачка Кутия/Кашон

363706 K2EDTA епруветка за хематология 
с размери от 13 x 75 mm BD MicrogardTM 50/200

Оптимизация на процеса за вземане на проби от 
капилярна кръв

Епруветки BD Microtainer® MAP са предназначени за 
вземане, транспорт и обработка на капилярна кръв от 
бебета, деца, възрастни хора и спешни пациенти, когато 
са необходими само съвсем малки количества кръв.

Епруветката BD Microtainer® MAP за автоматична 
обработка позволява създаването на ефективен 
работен поток, както в отделението, така и в 
лабораторията.

 • Епруветка за капилярна кръв със стандартни размери на 
епруветка за кръв (13 x 75 mm) и капачка с възможност 
за пробиване.

 • Съвместима с хематологични анализатори, без 
необходимостта от адаптер за епруветка. 

 • Три ясно видими маркировки за пълнене за правилен 
обем на пробата (250-500 µl).

 • Към пробата директно може да се прикрепи стандартен 
етикет, като се минимизира опасността от погрешно 
идентифициране поради липсващ или непълен етикет.

 • Лесна за отваряне с механизъм за заключване чрез 
завъртане, който гарантира липса на изтичане. 

 • Цветна маркировка за идентификация на типа проба и 
правилното разположение на етикета на пациента. 

Допълнителна информация

При поискване може да бъде предоставена техническа 
информация.

Епруветка BD Microtainer® MAP

Автоматичната
обработка  

подпомага ефективния

работен  
поток
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Вземане на проби от капилярна кръв
Обезопасени ланцети

Обезопасен ланцет BD SentryTM 

Обезопасен ланцет, наличен в два размера. Ланцетът  
е с автоматично прибиране на иглата, с цел предпазване 
на здравните работници от убождания и предотвратяване 
на повторна употреба. Той е проектиран с V-образна яка 
за поставяне на пръстите, бутало за палец с естествена 
форма и неплъзгащи се ръбове за по-уверена работа. 

Предпазен ланцет BD SentryTM

Кат. № Ширина и дълбочина на 
убождане Тип на ланцет Обем кръв Цветови код Кутия/Кашон

369528 28 G x 1,5 mm Игла Една капка 100/2 000

369523 23 G x 1,8 mm Игла Среден кръвен поток 100/2 000

Вземане на проби от капилярна кръв с контактно 
активиран ланцет BD Microtainer® 

Ергономичният дизайн на контактно активирания 
обезопасен ланцет за еднократна употреба BD Microtainer® 
му позволява да бъде държан здраво и да разположи 
прецизно точката за вземане на проба. Клинично доказано 
е, че ланцетът понижава дискомфорта на пациента  
и максимизира потока от кръв.1,2

Интуитивния му начин на манипулация изисква минимално 
обучение. Ланцетът се активира чрез притискане 
върху мястото на вземане на проба, като минимизира 
въздействието на ползвателя върху дълбочината  
на убождане. След това, острият връх се прибира 
автоматично в корпуса.

Този ланцет се прилага в три размера: за една капка кръв, 
за среден или голям кръвен поток.

Допълнителна информация

При поискване може да бъде предоставена клинична  
и техническа информация.

Контактно активирани ланцети BD Microtainer®

Кат. № Ширина и дълбочина на 
убождане Тип на ланцет Обем кръв Цветови код Кутия/Кашон

366592 30 G x 1,5 mm Игла Една капка 200/2 000

366593 21 G x 1,8 mm Игла Среден кръвен поток 200/2 000

366594 1,5 mm x 2,0 mm Ножче Голям кръвен поток 200/2 000

1. Бяла книга на BD VS7499: Сравнение на контактно активирани ланцети BD Microtainer® (нисък поток, лилави) с ланцети BD Microtainer® GenieTM, LifeScan OneTouch® SureSoftTM Gentle, и SurgiLanceTM 
One-Step PLUS Safety по отношение на комфорт, лесна употреба и обем кръв, 2006.

2. Бяла книга на BD VS7607: Сравнителна оценка на контактно активирани ланцети BD Microtainer® (висок поток, сини) с други ланцети на водещи производители на пазара по отношение на поток кръв 
и лесна употреба по време на процедура на убождане на пръст, 2008.

Вземане на проби от капилярна кръв
Обезопасени ланцети

Вземане на проби от капилярна кръв с ланцет   
BD Microtainer® QuikHeelTM 

Ланцетът BD Microtainer® QuikHeelTMе обезопасен 
ланцет за еднократна употреба, проектиран за вземане 
на кръвни проби от пета на преждевременно родени, 
новородени бебета и кърмачета. При натискане на бутона 
изключително тънкото стоманено острие създава фин, чист, 
хирургически прорез и гарантира добър поток на кръв. 
Дълбочината на проникване е предварително определена, 
за да се осигури защита от инфекции на костите и не 
може да бъде променена. Постоянно защитеното острие 
изключва възможността от травма или повторна употреба. 

Ергономичният дизайн позволява сигурното хващане 
на инструмента и точката на убождане е прецизно 
разположена. Ланцетите за разрез са стерилни и са 
индивидуално опаковани в блистерна опаковка. 

Допълнителна информация

При поискване може да бъде предоставена техническа 
информация.

Ланцети BD Microtainer® QuikHeelTM

Кат. № Описание Дълбочина на 
проникване

Ширина на 
проникване Тип на ланцет Цветови код Кутия/Кашон

368102 Ланцет за инцизия за употреба при 
преждевременно родени бебета 0,85 mm 1,75 mm  Ножче 50/200

368103 Ланцет за инцизия за употреба при 
новородени бебета и кърмачета 1,00 mm 2,50 mm Ножче 50/200
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Комплект за вземане на кръв с натискане на бутон BD 
Vacutainer® UltraTouchTM

Комплектът за вземане на кръв с натискане на бутон  
BD Vacutainer® UltraTouchTM използва патентована технология 
за скосена в 5 равнини игла PentaPointTM. Изследванията 
показват, че този дизайн спомага за понижение на шанса  
от болезнено вкарване чрез създаването на по-плоска,  
по-тънка повърхност, която помага за проникване през кожата 
със значително по-голяма лекота.1 Това ново предпазно 
устройство е показало, че понижава силите на проникване с до 
32% в сравнение с друг водещ комплект за вземане на кръв.2 

В допълнение, неговата екслузивна технология за ултра тънка 
стена BD RightGaugeTM осигурява по-добър поток кръв поради 
по-големия вътрешен диаметър на иглата. Следователно 
клиницистите могат да изберат по-малка игла, без да жертват 
качеството на пробата.  
 
Тази технология може също така да подобрява времето за 
пълнене на епруветката с до 50%, когато се използва същата 
дебелина (стандартна 23-G игла спрямо комплект за вземане 
на кръв с натискане на бутон BD Vacutainer® UltraTouch™).3

Комплектът за вземане на кръв с натискане на бутон  
BD Vacutainer® UltraTouch™ осигурява по-голяма увереност  
на здравните работници и сигурността, че те могат  
да използват игла, с дебелина, която е най-подходяща  
за техните пациенти, с повишено ниво на ефективност.

Допълнителна информация

BD препоръчва използването на държач за еднократна 
употреба BD Vacutainer® за всички игли, които нямат 
предварително поставен държач.

При поискване може да бъде предоставена клинична  
и техническа информация.

1. Hirsch L, Gibney M, Berube J, Manocchio J. Въздействие на модифицираната геометрия на върха на иглата върху силата на проникване, както и върху достъпността, предпочитанията и усещането  
за болка при субекти с диабет. J Diabetes Sci Technol. 2012;6(2):328-35.

2. Mouser A, Uettwiller-Geiger D, Plokhoy E, Berube J, Jha Ahuja A, Stankovic AK. Оценка на болката и качеството на пробата при използването на комплект за вземане на кръв Novel 25-Gauge с канюла  
с ултра-тънка стена и дизайн на върха със скосяване в 5 равнини. J Appl Lab Med. 2017;2(2):201-210.

3. Бяла книга на BD VS9249: Време за пълнене чрез комплект за вземане на кръв чрез натискане на бутон BD Vacutainer® , 2016.

Връх на игла 
PentaPoint™

Понижаване на нараняванията от 
убождания

Резултати, потвърждаващи 
лесната употреба и 

увереност при вземане на 
венозна кръв

По-малко болка в сравнение с 
традиционните комплекти за 

вземане на кръв

Подобряване на 
достъпа до трудни 

вени

По-бързо време на 
пълнене в сравнение 

с традиционните 
комплекти за вземане 

на кръв

Преживяването

Комфорт

4
1

2
3

5

Скорост

*Това са номинални стойности  
за вътрешен диаметър.  

Всички размери са в мм.

Тънка стенаУлтра тънка стена

23G

25G

0,370

0,2920,406*

0,533*

0,600

0,500

1. Бяла книга на BDVS9381: Оценка на обем на изтегляне, време за пълнене и скорост на пълнене на бутилки за кръвни култури BD BACTEC™ чрез използването на комплект за вземане на кръв 
чрез натискане на бутон BD Vacutainer® UltraTouch™ в сравнение с комплект за вземане на кръв чрез натискане на бутон BD Vacutainer®, 2019. 

Комплекти за вземане на кръв чрез натискане на бутон BD Vacutainer® UltraTouchTM

Кат. № Размер Дължина на иглата Дължина на 
тръбата С луер адаптер Цветови код Кутия/Кашон

367393 21 G (0,8 mm) 19 mm 178 mm Да 50/200

367365 21 G (0,8 mm) 19 mm 305 mm Да 50/200

367392 23 G (0,6 mm) 19 mm 178 mm Да 50/200

367364 23 G (0,6 mm) 19 mm 305 mm Да o 50/200

367391 25 G (0,5 mm) 19 mm 178 mm Да 50/200

367363 25 G (0,5 mm) 19 mm 305 mm Да 50/200

Комплекти за вземане на кръв чрез натискане на бутон с предварително поставен 
държач BD Vacutainer® UltraTouchTM 

Кат. № Размер Дължина на иглата Дължина на тръбата Цветови код Кутия/Кашон

368686 21 G (0,8 mm) 19 mm 178 mm 20/100

368689 21 G (0,8 mm) 19 mm 305 mm 20/100

368685 23 G (0,6 mm) 19 mm 178 mm 20/100

368688 23 G (0,6 mm) 19 mm 305 mm 20/100

368684 25 G (0,5 mm) 19 mm 178 mm 20/100

368687 25 G (0,5 mm) 19 mm 305 mm 20/100

Комплекти за вземане на кръв чрез натискане на бутон 
с предварително поставен държач BD Vacutainer® 
BD Vacutainer® UltraTouchTM

При този обезопасен комплект за вземане на кръв държачът 
е поставен предварително, така че не е необходимо ръчно 
сглобяване на иглата и държача. Този готов за употреба 
комплект за вземане на кръв е опакован индивидуално  
в стерилна блистер опаковка. 

Тази стерилна затворена система е идеална за вземане  
на проби с подобрен дебит, използвайки бутилките  
за хемокултури BD BACTECTM1.

НОВО

Устройства и принадлежности за вземане на кръв Устройства и принадлежности за вземане на кръв
Комплекти за безопасно вземане на кръв Комплекти за безопасно вземане на кръв
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Комплект за вземане на кръв с натискане на бутон  
BD Vacutainer® 

Комплектът за вземане на кръв с натискане на 
бутон BD Vacutainer® с активиране във вената осигурява 
незабавна защита срещу наранявания от убождане.

 • Индикация за успешна венепункция: 
При успешно пробиване на вената кръвта започва 
незабавно да пълни камерата за наблюдение.

 • Гъвкавост: 
За вземане на кръвни проби и за краткотрайни вливания 
до 2 часа.

 • Възможно активиране с една ръка: 
Активирането на предпазния механизъм с една ръка  
Ви позволява да обърнете повече внимание на пациента  
и на мястото на венепункцията.

 • Защита срещу наранявания от убождане: 
при натискането на бутона иглата се изтегля незабавно 
от вената и изчезва в корпуса на комплекта за вземане 
на кръв. Това осигурява изключително високо ниво на 
защита1.

Допълнителна информация

BD препоръчва използването на държач за еднократна 
употреба BD Vacutainer® за всички игли, които нямат 
предварително поставен държач.

При поискване може да бъде предоставена клинична  
и техническа информация.

Кат. № Размер Дължина на иглата Дължина  
на тръбата С луер адаптер Цветови код Кутия/Кашон

367338 21 G (0,8 mm) 19 mm 178 mm Да 50/200

367344 21 G (0,8 mm) 19 mm 305 mm Да 50/200

367326 21 G (0,8 mm) 19 mm 305 mm Не 50/200

367336 23 G (0,6 mm) 19 mm 178 mm Да 50/200

367342 23 G (0,6 mm) 19 mm 305 mm Да 50/200

367324 23 G (0,6 mm) 19 mm 305 mm Не 50/200

367335 25 G (0,5 mm) 19 mm 178 mm Да 50/200

367341 25 G (0,5 mm) 19 mm 305 mm Да 50/200

367323 25 G (0,5 mm) 19 mm 305 mm Не 50/200

Комплекти за вземане на кръв с натискане на бутон BD Vacutainer®

1. Проект за подобряване на представянето на прибиращата се стоманена игла с крила (пеперуда) Hotaling MA. JT Comm Qual Patient Saf. 2009;35(2):100-105.

Комплекти за вземане на кръв чрез натискане  
на бутон с предварително поставен държач  
BD Vacutainer®

При този обезопасен комплект за вземане на кръв, 
държачът е поставен предварително, така че не е 
необходимо ръчно сглобяване на иглата и държача. Този 
готов за употреба комплект за вземане на кръв е опакован 
индивидуално в стерилна блистер опаковка. 
Тази стерилна затворена система е идеална за вземане на 
проби използвайки бутилките за хемокултури BD BACTEC™.

Допълнителна информация

При поискване може да бъде предоставена техническа 
информация.

Комплекти за вземане на кръв чрез натискане на бутон с предварително поставен 
държач BD Vacutainer®

Кат. № Размер Дължина на иглата Дължина на тръбата Цветови код Кутия/Кашон

367355 21 G (0,8 mm) 19 mm 178 mm 20/100

368657 21 G (0,8 mm) 19 mm 305 mm 20/100

367354 23 G (0,6 mm) 19 mm 178 mm 20/100

368658 23 G (0,6 mm) 19 mm 305 mm 20/100

Готов за  
употреба

комплект за вземане  
на кръв

Устройства и принадлежности за вземане на кръв Устройства и принадлежности за вземане на кръв
Комплекти за безопасно вземане на кръв Комплекти за безопасно вземане на кръв
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Комплект за вземане на кръв BD Vacutainer®  
Safety-LokTM

Комплектът за вземане на венозна кръв  
BD Vacutainer® Safety-LokTM има напълно интегриран 
предпазител, който, след като бъде задействан,  
осигурява защита срещу наранявания от убождане.

 • Индикация за успешна венепункция: 
при успешно пробиване на вената можете да видите 
кръвта в устройството.

 • Гъвкавост: 
За вземане на кръвни проби и за краткотрайни 
вливания до 2 часа.

 • Възможно активиране с една ръка: 
Активирането на предпазния механизъм с една ръка  
Ви позволява да обърнете повече внимание  
на пациента и на мястото на венепункцията.

 • Защита срещу наранявания от убождане: 
след успешна венепункция вграденият предпазен  
щит се избутва върху иглата, като я покрива напълно, 
като това се индикира със звуково кликване.

Допълнителна информация

BD препоръчва използването на държач за еднократна 
употреба BD Vacutainer® за всички игли, които нямат 
предварително поставен държач.

При поискване може да бъде предоставена клинична  
и техническа информация.

Комплекти за вземане на кръв BD Vacutainer® Safety-LokTM

Кат. № Размер Дължина на иглата Дължина на 
тръбата С луер адаптер Цветови код Кутия/Кашон

367282 21 G (0,8 mm) 19 mm 178 mm Да 50/200

367286 21 G (0,8 mm) 19 mm 305 mm Да 50/200

367246 21 G (0,8 mm) 19 mm 305 mm Не 50/200

367284 23 G (0,6 mm) 19 mm 178 mm Да 50/200

367288 23 G (0,6 mm) 19 mm 305 mm Да 50/200

367247 23 G (0,6 mm) 19 mm 305 mm Не o 50/200

367295 25 G (0,5 mm) 19 mm 178 mm Да 50/200

368383 25 G (0,5 mm) 19 mm 305 mm Не 50/200

Комплекти за вземане на кръв с предварително 
поставен държач BD Vacutainer® Safety-LokTM

При този обезопасен комплект за вземане на кръв, 
държачът е поставен предварително, така че не  
е необходимо ръчно сглобяване на иглата и държача.  
Този готов за употреба комплект за вземане на кръв е 
опакован индивидуално в стерилна блистер опаковка.

Тази стерилна затворена система е идеална за вземане  
на проби използвайки бутилките за хемокултури  
BD BACTEC™.

Допълнителна информация

При поискване може да бъде предоставена техническа 
информация.

Комплекти за вземане на кръв с предварително поставен държач BD Vacutainer® 
Safety-Lok™

Кат. № Размер Дължина на иглата Дължина на тръбата Цветови код Кутия/Кашон

368654 21 G (0,8 mm) 19 mm 178 mm 25/200

368652 21 G (0,8 mm) 19 mm 305 mm 25/200

368655 23 G (0,6 mm) 19 mm 178 mm 25/200

368653 23 G (0,6 mm) 19 mm 305 mm 25/200

Стерилна  
затворена  

система

Устройства и принадлежности за вземане на кръв Устройства и принадлежности за вземане на кръв
Комплекти за безопасно вземане на кръв Комплекти за безопасно вземане на кръв
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Игла за вземане на кръв с интегриран 
държач BD Vacutainer® EclipseTM SignalTM

Иглата The BD Vacutainer® EclipseTM Signal™ 
предоставя комбинация от доказала 
се, надеждна предпазна технология с 
допълнителното предимство на вътревенозно 
потвърждение, вградено в интегрирания 
ергономичен държач. Това води до лесна 
употреба и увереност по време на вземането 
на проби от венозна кръв, като повишава 
безопасността както на здравния работник,  
така и на пациента.

Технологията  
на иглата  
BD InstaFlash™ 
незабавно 
сигнализира за 
проникване във 
вената с цел 
подобряване на 
първото убождане

Технологията  
за понижение  
на капчиците 
кръв изтегля 
кръвта от края  
на иглата

Отлепящата 
се горна част 
поддържа 
стерилността, 
като намалява 
отпадъците  
от опаковки

Immediate confirmation  
of venous access is indicated 
by the presence of blood in 
the flashback chamber.

 
4 5

Oxford OX4 4DQ
Tel: 01865 748844
Fax: 01865 781528
Email: bdukvacutainer@europe.bd.com 
www.bd.com/uk

Потвърждение

Преживяване

Понижен риск
Минимални 

отпадъци

Предпазител, центриран 
спрямо скосената част  

на иглата без допълнителни 
визуални проверки

Остатъчната кръв  
се събира в устройството, 

като понижава риска  
от експозиция на кръв

Потвърждението при 
попадане във вена, води 
до леснота и увереност 
по време на вземането 

на проба от венозна кръв

Ергономичност, която 
подобрява ежедневната 
употреба с неплъзгащи 

се дръжки и оребрен 
държач

Намаляване на нараняванията от убождания 
благодарение на подложка за палец  

за безопасно активиране с една стъпка  
и звуково потвърждение за заключването

Отлепяща се горна част 
за стерилност

3

3

Игла за вземане на кръв с интегриран държач BD Vacutainer® Eclipse™ Signal™

Кат. № Размер Дължина на иглата Цветови код Кутия/Кашон

368835 21 G (0,8 mm) 25 mm 50/400

368836 22 G (0,7 mm) 25 mm 50/400

Кат. № Размер Дължина на иглата Цветови код Кутия/Кашон

368837 21 G (0,8 mm) 25 mm 50/500

368838 22 G (0,7 mm) 25 mm 50/500

Допълнителна информация

BD препоръчва използването на държач за 
еднократна употреба BD Vacutainer® за всички игли, 
които нямат предварително поставен държач.

При поискване може да бъде предоставена 
клинична и техническа информация.

Игли за вземане на кръв BD Vacutainer® Eclipse™ Signal™

Устройства и принадлежности за вземане на кръв Устройства и принадлежности за вземане на кръв
Игли за безопасно вземане на кръв Игли за безопасно вземане на кръв
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Игла за вземане на кръв BD Vacutainer® EclipseTM 

Обезопасената игла за вземане на кръв за проби от 
венозна кръв The BD Vacutainer® EclipseTM има напълно 
интегриран предпазител, който, след като бъде 
задействан, осигурява защита срещу наранявания от 
убождане. Този предпазител е неразделна част от иглата 
и неговата ориентация е спрямо скосената част на иглата. 
Предпазният механизъм е проектиран за активиране  
с една ръка. Напълно интегрираният предпазител се 
залавя върху иглата с щракване, като се заключва 
необратимо чрез механизма с тройно затваряне.

Допълнителна информация

BD препоръчва използването на държач за еднократна 
употреба BD Vacutainer® за всички игли, които нямат 
предварително поставен държач.

При поискване може да бъде предоставена клинична  
и техническа информация.

Игли за вземане на кръв BD Vacutainer® Eclipse™

Кат. № Размер Дължина на иглата Цветови код Кутия/Кашон

368609 21 G (0,8 mm) 32 mm 48/480

368610 22 G (0,7 mm) 32 mm 48/480

Игла за вземане на кръв с предварително поставен 
държач BD Vacutainer® EclipseTM 

При тази обезопасена игла, държачът е поставен 
предварително, така че не е необходимо ръчно сглобяване 
на иглата и държача. Този готов за употреба комплект за 
вземане на кръв, състоящ се от игла и държач, е опакован 
индивидуално в стерилен блистер.

Игли за вземане на кръв с предварително поставен държач BD Vacutainer® Eclipse™

Кат. № Размер Дължина на иглата Цветови код Кутия

368650 21 G (0,8 mm) 32 mm 100

368651 22 G (0,7 mm) 32 mm 100

Игли за множество проби BD Vacutainer®

Иглите BD Vacutainer® могат да се използват за взимане  
на множество епруветки с проби. Иглите BD Vacutainer®  
са покрити със силикон, лубрикант с ниско ниво на триене, 
гарантиращ плавно влизане във вената. 

Иглите BD Vacutainer® се предлагат в размери 20, 21 или 22 G.

Допълнителна информация

BD препоръчва използването на държач за еднократна 
употреба BD Vacutainer® за всички игли, които нямат 
предварително поставен държач.

При поискване може да бъде предоставена клинична  
и техническа информация.

Игли за множество проби BD Vacutainer®

Игли за вземане на кръв BD Vacutainer® Flashback

Кат. № Размер Дължина на иглата Цветови код Кутия/Кашон

360215 20 G (0,9 mm) 38 mm 100/1 000

360214 20 G (0,9 mm) 25 mm 100/1 000

360213 21 G (0,8 mm) 38 mm 100/1 000

360212 21 G (0,8 mm) 25 mm 100/1 000

360211 22 G (0,7 mm) 38 mm 100/1 000

360210 22 G (0,7 mm) 25 mm 100/1 000

Кат. № Размер Дължина на иглата Цветови код Кутия/Кашон

301746 21 G (0,8 mm) 25 mm 50/1 000

301747 22 G (0,7 mm) 25 mm 50/1 000

Иглата BD Vacutainer® flashback е разработена със същото качество като иглата за множество проби и притежава  
и потвърждение за влизане във вена.

Устройства и принадлежности за вземане на кръв Устройства и принадлежности за вземане на кръв
Игли за безопасно вземане на кръв Игли за вземане на кръв
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Луер адаптер BD Vacutainer®

Държач за еднократна употреба BD Vacutainer®

Луер адаптери с предварително поставени държачи BD Vacutainer®

Тези продукти за еднократна употреба са готови за използване, стерилни, индивидуално опаковани с уникален GS1 

DataMatrix 2D бар код за идентификация на устройство, в лента от по шест броя.

Кат. № Описание Цветови код Кутия

367300 Луер адаптер BD Vacutainer® 100/1 000

Кат. № Описание Кутия/Кашон

364815
Държачът за еднократна употреба BD Vacutainer® е изработен от пластмаса и е съвместим  
с епруветки с диаметър от 13 mm и 16 mm и флакони за хемокултури BD BACTEC™, прозрачно бял

250/1 000

Кат. № Поръчка № Описание Цветови код Кутия

364810 36481000 Устройство за прехвърляне на кръв (женски луер) 198

364902 36490200 Устройство за достъп Luer-Lok™ (мъжки луер) 198

Държач за еднократна употреба BD Vacutainer®,  
BD Luer 
Адаптери и адаптери с предварително поставени 
държачи

1 Устройството за трансфер на кръв BD Vacutainer® е 
предварително сглобено и лесно за използване устройство, 
проектирано с мисълта за безопасност. То се използва за 
прехвърляне на проби без игла от спринцовка към вакумна 
епруветка или бутилка за хемокултури и има връзка, 
кодирана с червен цвят, за да осигури лесното различаване 
от останалите продукти на базата на държачи. 

2 Устройството за достъп BD Vacutainer® Luer-LokTM Access е 
предварително сглобено устройство за множество проби 
BD Luer-LokTM, съвместимо с женски луер връзки. То е с 
цветово кодиране на връзката в син цвят, за да осигури 
лесно различаване от другите продукти, базирани на 
държачи.

3 Държачът за еднократна употреба BD Vacutainer®  
е съвместим с всички епруветки и игли BD Vacutainer®. 
Държачът за еднократна употреба BD Vacutainer®  
е съвместим и с флакона за хемокултури BD BACTECTM. 

4 Луер адаптерът BD Vacutainer® е стерилно устройство  
за употреба с държача за еднократна употреба  
BD Vacutainer®. Той е съвместим с женски луер връзки,  
с капачка в син цвят, за да осигури различимост  
от другите игли.

3

1

2

4

Адаптери и държачи

Цветови код

НОВО

Кат. № Описание Цвят Кутия/
Кашон

367198 25 броя текстурирани турникети за еднократна употреба, без латекс, в една опаковка, перфорирани за 
разделяне. Син 25/500

367209 25 броя текстурирани турникети за еднократна употреба, без латекс, в една опаковка, перфорирани за 
разделяне. Оранжев 25/500

Разтягащи се турникети

Диспенсер за кръв

Разтягащи се турникети BD Vacutainer®

Кат. № Описание Кутия

366005 DIFF-SAFE®* 100/1 000

Разтягащ се турникет BD Vacutainer® 

Разтягащият се турникет BD Vacutainer® е без латекс  
и без аромат. Използването на турникет за еднократна 
употреба минимизира риска от инфекция на здравните 
работници и пациентите.  
 
Разтягащият се турникет BD Vacutainer® е опакован  
в лесен за използване диспенсер, който е удобен  
и за съхранение. 

Диспенсер за кръв DIFF-SAFE® 

Управлението на проби BD Vacutainer® предлага диспенсера за кръв DIFF-SAFE® за подготовка на кръвни натривки  
от епруветка с кръвна проба.

*DIFF-SAFE® е регистрирана търговска марка на Alpha Scientific Corporation

Допълнителните характеристики включват:

• Текстуриран термопластичен еластомер осигурява 
по-добър захват.

• Ярки цветове, които да увеличат контраста  
и да минимизират шансовете от забравяне  
на турникетите на ръката на пациента или  
за тяхното неправилно изхвърляне.

ПОДОБРЕН
А 

ТЕ
КСТ

УРА

Устройства и принадлежности за вземане на кръв Устройства и принадлежности за вземане на кръв
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Спринцовки за вземане BD Critical Care Спринцовки за вземане BD Critical Care
Спринцовки за вземане на кръв

Спринцовките за вземане BD Critical Care Collection могат 
да се използват за вземане на кръв от вена или артерия 
на пациент. Всички спринцовки съдържат сух калциево-
балансиран литиев хепарин, който позволява пробата  
да се анализира за артериални кръвни газове (ABG)  
и множество критични аналити.

Спринцовки за вземане на кръв BD A-LineTM

Спринцовките BD A-LineTM се използват за вземане на 
кръв чрез ръчна аспирация и се доставят без игли. Те са 
проектирани за вземане на артериална или венозна кръв от 
артериална или ИВ линия и са налични с обеми от 1mL и 3mL 
луер-слип връх и спринцовки 3mL BD Luer-LokTM.

Допълнителна информация

При поискване може да бъде предоставена клинична  
и техническа информация.

Спринцовки за вземане на кръв BD A-lineTM: Ръчно аспирационно пълнене

Кат. №
Обем на 

спринцовката 
(mL)

Препоръчителен 
обем на пълнене 

(mL)

Единици хепарин* (IU)
(за спринцовка/за mL кръв**) Дебелина Дължина  

на иглата Връзка Капачка  
за върха

364356 1,0 0,6 30/50 - - Луер-слип 
връх Конвенционални

364378 3,0 1,6 80/50 - - BD Luer-Lok™ Тип Hemogard

364376 3,0 1,6 80/50 - - Луер-слип 
връх Конвенционални

Спринцовките се доставят в кутии по 100 броя

Спринцовки за вземане на артериална кръв

Спринцовки за вземане на артериална кръв BD Preset™ 
Eclipse™

Спринцовките BD Critical Care Collection се предлагат  
с обезопасена игла BD EclipseTM, осигуряваща подобрена 
безопасност за здравните работници. Предпазителят  
е интегриран и не е аксесоар към иглата. Скосената част  
на иглата и предпазителят са центрирани, осигурявайки 
липсата на допълнителна манипулация. Техниката за работа 
с една ръка гарантира,че няма промяна в техниката  
на вземане на проба и двойният заключващ механизъм  
е с визуално и звуково потвърждение за задравния работник.

Допълнителна информация

При поискване може да бъде предоставена клинична и 
техническа информация.

Спринцовки за вземане на артериална кръв BD PresetTM EclipseTM: Пълнене чрез 
самостоятелна аспирация

Спринцовките се доставят в кутии по 100 броя

Кат. №
Обем на 

спринцовката 
(mL)

Препоръчителен 
обем на пълнене 

(mL)

Единици хепарин* (IU)
(за спринцовка/за mL 

кръв**)
Дебелина Дължина  

на иглата Връзка Капачка  
за върха

364390 3,0 1,6 80/50 22G (0,7 mm) BD EclipseTM 1” (25 mm) BD Luer-Lok™ Тип Hemogard

364389 3,0 1,6 80/50 22 G (0,7 mm) BD EclipseTM 1,25” (32mm) BD Luer-Lok™ Тип Hemogard

364391 3,0 1,6 80/50 23 G (0,6 mm) BD EclipseTM 1” (25 mm) BD Luer-Lok™ Тип Hemogard

364393 3,0 1,6 80/50 25 G (0,5 mm) BD EclipseTM 1” (25 mm) BD Luer-Lok™ Тип Hemogard

* Сух,впръскан, калциево-балансиран литиев хепарин
** При препоръчителен обем на пълнене

Спринцовки за вземане на кръв BD Preset™

Буталото на спринцовката The BD Preset™ може да бъде настроено спрямо препоръчителния обем. Докато артериалната 
кръв пълни спринцовката, наличният въздух се извежда през самовентилираща се мембрана.

Спринцовки за вземане на кръв BD Preset™: Пълнене чрез самостоятелна аспирация

Спринцовките се доставят в кутии по 100 броя

Кат. №
Обем на 

спринцовката 
(mL)

Препоръчителен 
обем на пълнене 

(mL)

Единици хепарин* (IU)
(за спринцовка/за mL кръв**) Дебелина Дължина на 

иглата Връзка Капачка за върха

364416 1,0 0,6 30/50 - - Плъзгащ  
се връх Конвенционални

364316 3,0 1,6 80/50 - - BD Luer-Lok™ Тип Hemogard

364413 1,0 0,6 30/50 23 G (0,6 mm) 1” (25 mm) Плъзгащ  
се връх Конвенционални

364415 1,0 0,6 30/50 25 G (0,5 mm) 5/8” (16 mm) Плъзгащ  
се връх Конвенционални

364314 3,0 1,6 80/50 22 G (0,8 mm) 1” (25 mm) BD Luer-Lok™ Конвенционални

364327 3,0 1,6 80/50 23 G (0,5 mm) 1” (25 mm) BD Luer-Lok™ Тип Hemogard
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Кат. № Обем на 
изтегляне (mL) Размер (mm) Добавка Материал Етикет Капачка Цвят  

на капачка Кутия/Кашон

368500 4,0 13 x 75 Без добавка PET Хартия BD HemogardTM 100/1 000

368501 6,0 13 x 100 Без добавка PET Хартия BD HemogardTM 100/1 000

365000 9,5 16 x 100* Без добавка PET Хартия BD HemogardTM 100/1 000

364915 11,0 16 x 100 Без добавка PET Хартия BD HemogardTM 100/1 000

364917 11,0 16 x 100 Без добавка PET Хартия BD HemogardTM 100/1 000

364938 10,0 16 x 100 Без добавка PET Хартия Конвенционални 100/1 000

1. Kouri T, Vuotari L, Pohjavaara S, Laippala P. Запазване на урина за флоуцитометрия и визуално микроскопско изследване. Clin Chem. 2002;48(6 Pt 1):900–5.
2. Бяла книга на BD VS7097: Оценка на епруветка BD Vacutainer® Urine Culture & Sensitivity PLUS спрямо епруветка Refrigerated BD Vacutainer® Non-Additive PLUS за микробиологично изследване - 

обработена урина, 2003.
3. Бяла книга на BD VS7099: Оценка на епруветка BD Vacutainer® Urine Culture & Sensitivity PLUS спрямо стъклена епруветка BD Vacutainer® Urine Culture & Sensitivity за микробиологични изследвания - 

урина от пациента, 2003.

* С конично дъно

Продукти за събиране на урина

Комплекти за урина за микробиология (епруветка и трансферна сламка)  
BD Vacutainer®

Епруветки за урина за микробиология BD Vacutainer®

Кат. № Обем на 
изтегляне (mL) Размер (mm) Добавка Материал Етикет Капачка Цвят на капачка Кутия/кашон

364958 4,0 13 x 75 Стабилизатор** PET Хартия BD HemogardTM 100/1 000

364955 10,0 16 x 100 Стабилизатор** PET Хартия BD HemogardTM 100/1 000

Кат. № Обем на 
изтегляне (mL) Размер (mm) Добавка Материал Етикет Капачка Цвят на капачка Кутия/кашон

364959 4,0 13 x 75 Стабилизатор** PET Хартия BD HemogardTM 50/1 000

364944 10,0 16 x 100 Стабилизатор** PET Хартия BD HemogardTM 50/1 000

Епруветки за урина за анализ на урина с добавки BD Vacutainer®

Кат. № Обем на 
изтегляне (mL) Размер (mm) Добавка Материал Етикет Капачка Цвят на капачка Кутия/кашон

365017 8,0 16 x100 Стабилизатор без 
наличие на живак* PET Хартия BD HemogardTM 100/1 000

364992 8,0 16 x100*** Стабилизатор без 
наличие на живак* PET Хартия Конвенционални 100/1 000

* Съдържа Натриев пропионат, Етил парабен и Хлорхексидин
** Стабилизатор за микробиологични изследвания, състоящ се от борна киселина, натриев формат и натриев борат, 

осигуряващ до 48-часова стабилизация за бактериален растеж при стайна температура.1,2,3 
*** С конично дъно

Консервантите позволяват транспортиране, изследване и съхранение на пробите до 72 часа при стайна температура

Епруветки за урина за анализ на урина BD Vacutainer®

Система за събиране на урина BD Vacutainer®

Системата за събиране на урина BD Vacutainer® е затворена 
система, предлагаща гама от решения за събиране, транспорт 
и запазване на проби от урина, които да отговорят на нуждите 
на всеки един пациент в съответствие с неговата възраст, 
здравословно състояние и мобилност. 

BD предлага широка гама обеми на епруветки за 
микробиологични изследвания и изследвания на урината,  
с или без консерванти. За микробиологични изследвания  
BD предлага гама от типове епруветки с консерванти на 
основата на борна киселина, като всички те са клинично 
доказани, че осигуряват до 48-часова стабилност на пробата 
при стайна температура.1,2,3

Устройствата за събиране на проби на BD включват чашки  
за проби, 3-литрови контейнери за 24-часово събиране  
на проби и трансферни сламки за всички методи на събиране 
на проби от пациент.

След вземане на пробите вакумните епруветки за урина  
BD Vacutainer® могат да бъдат транспортирани безопасно  
до лабораторията за анализ. 

Продукти за събиране на урина
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Продукти за събиране на урина

Допълнителна информация

При поискване може да бъде предоставена клинична и 
техническа информация.

1. Wenger JE. Качество на култивиране: понижаване на степента на свързаните с катетър инфекции на уринарната система. Am J Nurs. 2010;110(8):40–5. 

Кат. № Описание Пакет/кашон

364941 Полипропиленови чашки за урина с винтова капачка и вградено устройство за прехвърляне, капацитет 
от 120-mL, стерилни 100/200

364982
Контейнер за събиране на 24-часова урина от цветен полипропилен за защита на чувствителни  
на светлина аналити, с винтова капачка и вградено устройство за трансфер на урина, вместимост  
от 3-L, със скала за проверка на обем, нестерилен

1/40

364940 Сламка за прехвърляне на проба, нестерилна 100/1 000

364902* Устройство за достъп BD Luer-LokTM (мъжки луер) 198

Контейнери за събиране на урина и трансферни устройства BD Vacutainer®

Устройството за достъп BD Luer-LokTM позволява 
прехвърлянето на проба на урина директно от фолиевия 
катетър в епруветката. Той осигурява по-малък брой стъпки 
за вземане на проба, по-малко манипулации и понижен риск 
от замърсяване1.

*Номер за заявка 36490200

Библиография за безопасност на пациента
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с натискане на бутон BD Vacutainer®. Franklin Lakes: BD; 2019. 

4. Schwarzenbacher J., Kuhn S., 2019 Инкубирането на хемокултура на място скъсява времето за установяване на положителност и микробиологичните 
резултати при пациенти със сепсис. PLoS One. 2019 Dec 11;14(12):e0225999.
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A State-of-the Art. Front. Microbiol. 2016; 7:697.

6. Li J, Plorde JJ, Carlson LG. Ефектите от обема и периодичността върху хемокултурите. J Clin Microbiol 1994;32:2829-31.
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от проект за подобряване на качеството за оптимизация на диагностиката на бактериемия. Превенция на инфекциите на практика. Том 1, издание 
1, март 2019, 100007. 

8. Bouza E, Dolores S, Marta R-C, Juan G Lechuz, Patricia M: Дали обемът на култивирана кръв все още е значителен фактор при диагностиката на 
инфекции на кръвта? J Clin Microbiol. 2007 Sep; 45(9): 2765–2769. 

9.  Italian Consensus. Процедури за изпълнение, транспорт и консервиране на проби за хемокултури при случаи на вероятен сепсис. EDRA Publications, 
2018.

10.  Lin HH, Liu YF, Tien N, Ho CM, Hsu LN, Lu JJ. Оценка на въздействието на обема на кръвта върху диагностиката на бактериемия при автоматизирани 
системи за хемокултури. J Microbiol Immunol Infect. 2013 Feb;46(1):48-52. 

11. Shomali W, Hachem R, Chaftari AM, et al. Може ли прокалцитонин да отличи Staphylococcus aureus от coagulase-negative staphylococci в групирана 
грам-положителна бактериемия? Diagn Microbiol Infect Dis. 2013 Jun;76(2):158-61. 

12. Проект за подобряване на представянето на прибиращата се стоманена игла с крила (пеперуда) Hotaling MA. Jt Comm J Qual Patient Saf. 2009 
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Надеждност на ефектите на антикоагулантите, стабилизаторите  
и добавките

Антикоагуланти 
С цел предотвратяването на 
коагулацията на кръвните проби 
между тяхното вземане и анализ, 
епруветките за вземане на кръв  
BD Vacutainer® съдържат течни или 
сухи, впръскани антикоагуланти, 
които включват: литиев хепарин, 
натриев хепарин, EDTA, натриев 
цитрат и калиев оксалат.

Стабилизатори 
Натриевият флуорид стабилизира 
глюкозата и лактата в цялостната 
кръв, като инхибира гликолизата. 
Епруветките с гел-бариера 
гарантират стабилността 
на пробата, като поддържат 
компонентите на корпускулярна 
кръв отделени от серума или 
плазмата. За постигане на отлично 
представяне при отделянето 
механичните сепаратори позволяват 
на кръвните клетките да се съберат 
в долната част на епруветките  
за вземане на кръв BD Vacutainer®  
и образуват пълна бариера в края 
на центрофугирането.

Добавки 
Частици силициев диоксид  
с висока чистота се добавят в някои 
пластмасови епруветки за вземане 
на кръв с цел задействане на 
коагулацията в приемлив период  
от време, така че да можете  
да получите серум, без промяна  
на пробата.

Антикоагуланти, стабилизатори и добавки  
Епруветките за вземане на кръв BD Vacutainer® се предлагат с различни антикоагуланти, стабилизатори и добавки,  
в зависимост от типа на необходимите диагностични изследвания. 

Епруветки за вземане на кръв BD Vacutainer®Индекс на продуктови кодове

PCN Стр.
301746 57
301747 57
360210 57
360211 57
360212 57
360213 57
360214 57
360215 57
361017 35
362072 32
362725 35
362780 37
362781 37
362782 37
362791 41
362795 41
362799 41
363047 21
363048 21
363079 21
363093 21
363095 21
363097 21
363706 44
364305 21
364314 61
364316 61
364327 61
364356 60
364376 60
364378 60
364389 61
364390 61
364391 61
364393 61
364413 61
364415 61
364416 61
364810 58
364815 58
364902 58 / 62
364915 62
364917 62
364938 62
364940 64
364941 64
364944 63
364955 63
364958 63
364959 63
364982 64
364992 63
365000 62
365017 63
365049 29
365050 29
365051 29
365052 29
365053 29
365054 29

PCN Стр.
365055 29
365056 29
365057 29
365081 29
365087 29
365900 32
365904 22
365964 45
365966 45
365968 45
365975 45
365979 45
365986 45
365988 45
365993 45
366005 59
366016 36
366164 34
366420 43
366421 43
366422 42
366444 25
366448 42
366468 25
366566 25
366567 30
366575 21
366592 46
366593 46
366594 46
366644 25
366645 34
366666 36
366674 36
366676 36
366882 25
367198 59
367209 59
367246 52
367247 52
367282 52
367284 52
367286 52
367288 52
367295 52
367300 58
367323 50
367324 50
367326 50
367335 50
367336 50
367338 50
367341 50
367342 50
367344 50
367354 51
367355 51
367363 49
367364 49
367365 49

PCN Стр.
367374 30
367376 30
367378 30
367391 49
367392 49
367393 49
367525 32
367526 27
367614 22
367624 22
367691 21
367704 21
367714 21
367735 35
367740 36
367756 34
367764 31
367811 23
367817 23
367819 22
367836 33
367862 32
367864 32
367869 27
367876 27
367896 22
367933 31
367941 34
367953 25
367955 25
367957 25
368102 47
368103 47
368201 31
368270 33
368271 22
368272 27
368273 21
368274 32
368380 35
368381 35
368383 52
368480 27
368492 22
368494 27
368496 27
368497 30
368498 25
368499 32
368500 62
368501 62
368520 31
368521 31
368609 56
368610 56
368650 56
368651 56
368652 53
368653 53
368654 53

PCN Стр.
368655 53
368657 51
368658 51
368684 49
368685 49
368686 49
368687 49
368688 49
368689 49
368774 23
368815 22
368817 34
368835 55
368836 55
368837 55
368838 55
368841 32
368856 32
368857 33
368860 33
368861 32
368879 25
368884 27
368886 27
368889 27
368920 31
368921 31
368933 45
368965 25
368966 25
368967 25
368968 25
368969 25
368970 25
369032 22
369523 46
369528 46
761165 40
762165 39
768165 38
364810 58
364902 58
442017 19
442020 19
442021 19
442022 19
442023 19
442027 19
442288 19
36490200 58
442017 19
442020 19
442021 19
442022 19
442023 19
442027 19
442288 19
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Размери на епруветката и обеми на пробата

Епруветките BD Vacutainer® се предлагат в три различни размера, показани на следващите изображения, като всеки 
размер е с различен обем на пробата.  
Епруветките за специални анализи може да са с различни размери (напр. епруветки за седиментация). 

Обемът, даден в mL на епруветката, се отнася до количеството кръв, което ще бъде взето от пациента.  
За епруветки с течна добавка, крайният обем може да се различава от тази стойност (т.е. количество кръв + добавка).

13mm x 75mm 13 mm x 100 mm 16 mm x 100 mm

1,8mL
2,0mL
2,5mL
2,7mL
3,0mL
3,5mL
4,0mL
4,5mL
5,0mL

3,5 mL
4,0 mL
4,5 mL
5,0 mL
5,5 mL
6,0 mL
7,0 mL
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6,0 mL
8,0 mL
8,5 mL
9,5 mL
10,0 mL
11,0 mL
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За допълнителна информация относно обема на пълнене и маркировката за пълнене, вижте страница 72.

Епруветки за вземане на кръв BD Vacutainer® Епруветки за вземане на кръв BD Vacutainer®

Обезопасена  
капачка BD 
HemogardTM 

Ограничител/
лубрикант

Стерилна 
вакумна 
епруветка BD 
Vacutainer®

Стерилна 
вакумна 
епруветка BD 
Vacutainer®

Стерилна 
вакумна 
епруветка BD 
Vacutainer®

Покритие Покритие Покритие

Предварително 
определен 
вакум

Предварително 
определен 
вакум

Предварително 
определен 
вакум

Номинален 
маркер за 
пълнене на 
етикета

Бариерен 
гел

Механичен 
сепаратор/
лубрикант

напр. EDTA напр. SSTTM II 
Advance

напр. BarricorTM

Конструкция на епруветката

Обезопасена  
капачка BD 
HemogardTM 

Обезопасена  
капачка BD 
HemogardTM 

Ограничител/
лубрикант

Ограничител/
лубрикант

3 ✗ 3

За поддържането на добро качество на пробата е важно 
епруветката да бъде напълнена правилно 
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Допълнителна информация

СЕ маркировка, обозначаваща съответствие с
европейската директива за инвитро диагностични 
медицински изделия, 98/79/ЕО или директивата  
за медицинските изделия 93/42/ЕИО.
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Frequently Used
Symbols

Handling & Storage
Symbols

 Hazard 
Symbols

Misc. 
Symbols

Recycle 
Symbols

F-Flammable

T-Toxic

XXXX

Използвай до

Дата на 
производство

Производител

Консултирайте се 
с инструкциите за 
употреба

Код на партида

Не използвай 
повторно

Каталожен номер

Стерилен път 
на течността. 
Стерилизирано чрез 
облъчване

Стерилизирано 
чрез облъчване

Температурен 
лимит

Пазете далеч от 
слънчева светлина 
(може да има 
температурен диапазон)

С тази част нагоре

Чупливо, 
манипулирайте 
внимателно

Стерилизирано 
чрез пара или 
суха топлина

„Внимание“ - прочетете 
инструкциите за употреба 
за важна предупредителна 
информация

Пазете от 
светлинни 
източници

Може да се 
рециклира

Сериен номер

Пазете сухо

Инвитро 
диагностично 
медицинско изделие

Упълномощен 
представител в ЕС

K2E

9NC

FX

FE

LH

NH

Z

K3E

N2E

4NC

FH
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EDTA - дикалиева сол

EDTA - трикалиева сол

Тринатриев цитрат 4:1

Флуорид/EDTA

Флуорид/Хепарин

Натриев хепарин

Няма (без добавки)

EDTA - динатриева сол

Тринатриев цитрат 9:1

Флуорид/оксалат

Литиев хепарин

Стерилизирано 
чрез етиленов 
оксид

Съкращенията, използвани в този каталог, са със 
следните значения:  
Pu= = опаковъчна единица 
G = Дебелина 
RT = стайна температура 
RCF = относителна центробежна сила 
g = g 
IVD  =  инвитро диагностика

2797 0050
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Етикетиране и информация на опаковката
Епруветки за вземане на кръв BD Vacutainer®

Етикетиране на епруветката
Обем на пълнене 

Маркировка за пълнене

Каталожен номер на BD

BD Vacutainer® прорязан етикет – цветово 
кодиране и точка на прикрепяне за втори етикет

Тип епруветка и концентрация на добавката  
(ако е приложимо)

Символ за стерилизация

Срок на годност

Номер на партидата

1 2

3
4

567

12

1

3

4

5

6

7

8

8

Хартиен етикет
Данните на пациента могат 
да бъдат написани директно 
върху бялата повърхност на 
стандартния етикет.

Блок етикет
Хартиен етикет с форма  
за данни на пациента.

Прозрачна
Спецификациите  
на продукта  
са отпечатани директно 
върху епруветката  
и позволяват по-добра 
визуална проверка  
на епруветките.

Прозрачен етикет
Със същия формат като 
хартиения етикет,  
но с добавеното предимство 
за по-лесна визуална 
проверка на епруветката.

Кашон

Етикетирането е само  
за пример с BD Barricor™.

Опаковка Тип епруветка и концентрация  
на добавка (ако е приложимо)

Инструкции за употреба като 
пиктограми 

Каталожен номер на BD

Брой епруветки в кутия

Срок на годност и номер на партидата

Приложими символи

Държава на произход

Обеми и размер на епруветките

1

2

3
4

5
6

7
8

Тип епруветка и концентрация  
на добавка (ако е приложимо)

Каталожен номер на BD

Брой епруветки в кашона

Приложими символи

Държава на произход

Обеми и размер на епруветките 
 

1

2

3
4
5
6

1 2

3
4

5

6

78

1
2

3 4

56 Съдържа или има 
наличие на естествен 
гумен латекс

Не съдържа 
естествена гума 
латекс 
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Допълнителна информация

Съответствие на продукта

Епруветките за вземане на кръв BD Vacutainer® Blood представляват Инвитро диагностични медицински изделия не по Приложение II. Те отговарят 
на изискванията, описани в европейската директива за Инвитро диагностични медицински изделия 98/79/ЕО. 

Иглите за множество проби BD Vacutainer® , игли BD Vacutainer® Flashback, игли за вземане на кръв BD Vacutainer® Eclipse™, игли за вземане на 
кръв BD Vacutainer® Eclipse™ Signal™ , комплекти за вземане на кръв с бутон  BD Vacutainer® UltraTouchTM , комплекти за вземане на кръв чрез 
натискане на бутон  BD Vacutainer®, комплекти за вземане на кръв BD Safety-Lok™, контактно-активиращи ланцети BD Microtainer® s, обезопасен 
ланцет  BD Sentry™, ланцет BD Microtainer® Quikheel™  и спринцовки за вземане на кръв  BD Critical Care с игли представляват медицински 
изделия от клас IIa и като такива, отговарят на изисквания на европейската директива за медицински изделия 93/42/ЕИО. 

Всички етикети на продуктите и етикетите на опаковките имат СЕ маркировка, като по този начин се демонстрира съответствие с горните директиви.

Производственото предприятие във Великобритания, което осигурява по-голямата европейска продукция, е сертифицирано по ISO 13485 и ISO 
14001. Като доставчик на американския пазар, предприятието е обект и на инспекция от страна на FDA и поради тази причина има регистрационен 
сертификат за съоръжение, издаден от FDA. При поискване може да бъдат предоставени копия на всички тези сертификати.

Други производствени предприятия на BD също имат подобни сертификати, които също могат да се предоставят при поискване.

Всички продукти са проектиран и произведени в съответствие със съответните международни и/или европейски стандарти.

Срокът на годност на продуктите се основава на данни от изследвания на стабилността и е различен за различните продукти. Всички срокове на 
годност са ясно отпечатани на етикетите на продуктите.

Клинични данни
Преди пускането на нов продукт на пазара BD провежда обширни клинични изпитвания. 
При промяна на типа, размера, начина на манипулация или условия за съхранение, определени от производителя на дадена епруветка за вземане 
на кръв за определено лабораторно изследване, лабораторният персонал трябва да прегледа спецификациите на епруветка на производителя за 
специфичен инструмент/реактив. Въз основа на тази информация лабораторията може да вземе решение дали промяната е подходяща.
Стерилизация на продуктите
Всички продукти, където е приложимо, се стерилизират или чрез гама лъчение, етиленов оксид (EtO) или метод на влажна топлина. Регулярно се 
извършват оценки на микробиологичната среда за нива на биотовара.
Стерилизацията на продуктите BD Vacutainer® се контролира от европейските стандарти:
EN ISO 11135    Стерилизация на продукти за здравеопазването. Етиленов оксид -- част 1: Изисквания за разработване, валидиране и редовен 

контрол на процеса на стерилизация за медицински изделия
EN ISO 11137   Стерилизация на продукти за здравеопазването. Радиация. Част 1: Изисквания за разработване, валидиране и редовен 

контрол на процеса на стерилизация за медицински изделия
EN ISO 17665   Стерилизация на продукти за опазване на здравето. Влажна топлина. Част 1: Изисквания за разработването, валидирането 

и контрола на процес на стерилизация на медицинските устройства
EN 556  Изисквания за медицински изделия, които са окончателно стерилизирани, да бъдат етикетирани със „СТЕРИЛНО“
  
ISO 11737-1:2006 Стерилизация на продукти за здравеопазването. Микробиологични методи. Част 1:  
Определяне на популацията от микроорганизми в продуктите
ISO 11737-2:2009  Стерилизация на продукти за здравеопазването. Микробиологични методи. Част 2: Изпитвания на стерилност, извършвани 

при определянето, валидирането и поддържането на стерилизационния процес

Заявления за качество на продуктите
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Допълнителна информация
Данни за връзка със страната

Австрия
BD Austria GmbH 
Rinnboeckstrasse 3
1030 Vienna 
Тел.: +43 1 706 366 025
Факс: +43 1 706 366 030
www.bd.com
customercare.at@bd.com

Белгия
Becton Dickinson N.V.
Erembodegem-Dorp 86,
9320 Erembodegem 
Тел.: +32 53 720 556
Факс: +32 53 720 549
www.bd.com
Info.benelux@bd.com 
orders.be@bd.com

Чешка Република
Becton Dickinson Czechia s. r. o .
Na hřebenech II 1718/8,  
Nusle, 140 00 Praha 4 
Тел.: +420 242 408 626
www.bd.com
info_CZECH@bd.com

Дания
Becton Dickinson A/S 
Herstedøstervej 27-29 
Bygning A, 2 .sal
2620 Albertslund
Тел.: +45 43 43 45 66
Факс: +45 43 96 56 76
www.bd.com

Естония 
Pärnu mnt 148
Tallinn 11317
Тел.: +372 6460 660
Факс: +372 6460 661
www.bd.com 
surgitech@surgitech.ee

Финландия
Becton Dickinson Oy 
Äyritie 18
01510 Vantaa
Тел.: +358 9 88 70 780
Факс: +358 9 88 70 7816
www.bd.com 
bdsuomi@bd.com

Франция
Becton Dickinson France SAS
11 rue Aristide Bergès
BP 4 38801
Le Pont de Claix Cedex
Тел.: +33 (0)4 76 68 36 36
www.bd.com/fr/ 
vacutainerfr@bd.com

Германия
Becton Dickinson GmbH
Tullastrasse 8-12
69126 Heidelberg
Тел.: +49 6221 305 429
Факс: +49 6221 305 107
www.bd.com/de
customercare.de@bd.com

Унгария
Becton Dickinson Hungary Kft 
2851 Környe, 
Üveggyár u . 3
Тел.: +36 34 519 000
Факс: + 36 34 519 096
www.bd.com/hu
info_HUNGARY@bd.com

Исландия
Fastus
Sidumuli16
108 Reykjavik
Тел.: +354 580 3900
www.bd.com 
fastus@fastus.is

Ирландия
Becton Dickinson 
Pottery Road
Dun Laoghaire
Co. Dublin
Тел.: +353 (0)1 404 8350

Италия
Becton Dickinson Italia S .p .A . 
Via Enrico Cialdini, 16
20161 Milano (MI)
Тел.: +39 (0)2 48240 500
Факс: +39 (0)2 48240 344
oppure +39 (0)2 48240 1
www.bd.com/it
servizioclientiitalia@bd.com

Латвия
Interlux SIA 
Jaunbumani, 2
Korpuss Dreilini
Stopinu novads, LV-2130
Тел.: +371 6 779 5240
Факс: +371 6 779 5241
www.bd.com 
info@interlux.lv

Литва 
Interlux Co. Ltd 
Avieciu 16
LT-08418 Vilnius
Тел.: +370 5278 68 50
Факс: +370 5279 67 28
www.bd.com
spirit@interlux.lt

Нидерландия
Becton Dickinson B.V. 
Postbus 2130
4800CC Breda
Тел.: +31 20 582 94 20
Факс: +31 20 582 94 21
www.bd.com
Info.benelux@europe.bd.com
orders.nl@bd.com

Норвегия
Becton Dickinson Norway AS
Gjerdrumsvei 8
0484 Oslo
Norway
Тел.: +47 64 00 99 00
www.bd.com
Kundeservice: bdnorge@bd.com 
Имейл: ordre.no@bd.com 

Полша
Becton Dickinson Polska Sp .z o. o.
 ul. Osmańska 14
02-823 Warszawa 
Тел.: +48 22 377 11 00
Факс: +48 22 377 11 01
www.bd.com/pl 
info_poland@bd.com
cee_pas@bd.com

Испания и Португалия
Becton Dickinson S.A
Camino de Valdeoliva s/n
28750 San Agustin del Guadalix, 
Madrid
Тел.: Офис +34 91 848 81 74
Инфо/Поръчки +34 902 27 17 27
Факс: Офис +34 91 848 81 15
Инфо: +34 91 848 81 48
Поръчки: +34 91 848 81 04
www.bd.com/es 
soluciones_preanaliticas@bd.com
info.spain@europe.bd.com
orders.spain@europe.bd.com

Швеция
Becton Dickinson AB 
Marieviksgatan 25, 
Box 47204
100 74 Stockholm
Тел.: +46 8 775 51 00
Факс: +46 8 645 08 08
www.bd.com
bdsweden@europe.bd.com

Швейцария
Becton Dickinson AG
Binningenstrasse 94 
4123 Allschwil
Тел.: +41 61 485 22 26
Факс: +41 61 485 22 00
www.bd.com/ch 
infoch@bd.com

Великобритания
Becton, Dickinson U .K . Limited 
1030 Eskdale Road
Winnersh Triangle
Wokingham 
Berkshire 
RG41 5TS 
Тел.: 0800 917 8776
www.bd.com/uk
bdukvacutainer@europe.bd.com
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Валидността на този продуктов каталог е от месец декември 2020 г. 
Техническите промени, промените в продуктовата гама и печатните грешки са обект на промяна без 
предизвестие.


